
rada 412004 

  

U s n e s e n í   z 41. zasedání rady města dne 28. června 2004 v 15,00 hod.v kanceláři starosty města 

Velká Bystřice 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

1.      bezúplatný pronájem parkoviště do 31.12.2007 dle bodu 3./ 

2.      pronájem pozemku na 3 roky pro stánek PNS s ročním nájemným 7.580 Kč + roční inflace 

3.      pronájem pozemků pro ZD Bystrovany  na 3 roky za celkovou částku 10.000 Kč 

4.      smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  s ČR zastoupenou Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech  majetkových  na p.č. 2277 vodní plocha v k.ú. Velká Bystřice na 

stavbu Oživení zámeckého areálu 

5.      proplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací dle bodu 9./ 

6.      rozpočtové opatření ve výši 49.963 Kč z rezervy města  pro p.o. Kulturní středisko na výstavbu 

páteřní optické kabeláže pro Internet ve Velké Bystřici. 

7.      rozpočtové opatření ve výši 46.800 Kč na REALIZACI státní informační politiky ve vzdělání  - 

Projektu P 1 Informační gramotnost v roce 2004. Zdroj finanční prostředky z Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. 

8.      rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 36.613 Kč ze SFŽP na plynofikaci. 

II.                Rada města ukládá : 

1.      příspěvkové organizaci Kulturní středisko předložit rozpočet nákladů a výnosů na Internet za 

I.pol. 2004 

2.      komisi výstavby projednat navrhované řešení parkovacích míst na ul. 8.května a ul. ČSA 

3.      městskému úřadu dále jednat s majiteli nemovitosti prodejny v Nádražní ul. v souladu s řešením 

navrženým v bodě 2./ 

III.             Rada města doporučuje : 

1.      prodej části pozemku p.č. 2010/1  a p.č. 2011 v lokalitě Třešňový sad  za cenu 130 Kč/m2 

IV.              Rada města bere na vědomí : 

1.      kontrolu usnesení 

2.      informaci o postupu na přípravě plánované výstavby na ul. Svésedlická 

3.      informaci o současném stavu Internetu a jeho provozu 

 

Ing. Marek PAZDERA                                                                      Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                                    místostarosta města 

  

    

 


