
rada 432004 

  

U s n e s e n í  z 43. jednání rady města dne 01.09.2004 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Velká 
Bystřice. 

  

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1.      provedení úpravy parkoviště na ul. 8. května před areálem  Ravela a.s. a úpravu vjezdu 
k Pekařství Hirsch 

2.      smlouvu o poskytnutí příspěvku na věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Velká 
Bystřice Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši 11.000 Kč. 

3.      zakoupení házenkářských branek včetně sítí dle bodu 6./ 
4.      prodloužení smlouvy MZŠ se Základní uměleckou školou Miloslava Stibora v Olomouci  na 

zapůjčení učebny výtvarné výchovy. 
5.      nájemní smlouvy pro kadeřnictví a květinářství dle bodu 9./ 
6.      bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na město Velká Bystřice: 

1809/4,2305/17,2305/13. 
7.      mimořádné odměny hasičům za přípravu kluziště u zdravotního střediska ve výši 5.000 Kč 
8.      hodinovou sazbu pro odměnu hasičům při práci na majetku města ve výši 60,-- Kč 
9.      organizační změny na správním odboru dle bodu 12/ 
10.  rozpočtová opatření dle bodu 13./ 
11.  zadání přezkoumání hospodaření města ze rok 2004 Krajským úřadem Olomouckého kraje 
12.  poskytnutí příspěvků neziskovým organizacím dle bodu 15./ 
13.  převod křovinořezu z majetku města do majetku SK Velká Bystřice 

  

  

  
II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1.      podání žádosti na převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na město : p.č. 1809/4, 

2305/17,2305/13. 
2.      směnu pozemků ze SJM Bílkových s městem Velká Bystřice: 1804/2 a 1804/3 za pozemky 

města p.č. 1804/1, 2305/18, 2187/40. 

  

  

  
III.             Rada města ukládá : 

  

1.      předložit finanční výhled na provoz tělocvičny při MZŠ 
2.      odboru výstavby předložit finanční náklady na ořez líp na hřibotově 
3.      odboru výstavby a tajemnici MěÚ informovat veřejnost o možnosti poskytnutí příspěvku na 

veřejné části vjezdů 
4.      městskému úřadu předložit finanční náklady na úpravu hřiště na ul. Jana Pospíšila 
5.      veliteli JSDH předložit výkaz odpracovaných hodin na opravu auta a budovy 
6.      starosti města jednat se zástupci neziskových organizací ohledně příspěvků na rok 2004 
7.      zapracování připomínek na dopravní značení Velká Bystřice do projektu 
8.      starostovi města jednat s Krajským úřadem Olomouckého kraje v případě řešení dopravní 

situace na hlavním tahu městem 

  

  

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 

  

1.      Kontrolu usnesení 
2.      informaci ohledně dopravního značení ve Velké Bystřici 



3.      informaci o ozelenění Velké Bystřice a návrh od firmy Zahrada Olomouc 
4.      informaci o veřejném zasedání zastupitelstva města dne 13.9.2004 

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                         Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 
starosta města                                                       místostarosta města 

 


