
rada 452009 

Vloženo - 16.3.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z 45. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 16.03.2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. 

  

  

I.                    rada města schvaluje:  

  

1.       program 45. jednání rady města; 

2.       zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Centrum města Velká Bystřice – oživení zámeckého areálu“ 

dle předloženého návrhu; 

3.       záměr a vyvěšení prodeje pozemků p.č. 1980/21, 1980/5 a 1980/3 v k.ú. a obci Velká Bystřice dle bodu 5 b) zápisu; 

4.       revokaci usnesení č. UR/27/III/2; 

5.       revokaci usnesení UR/42/II/3; 

6.       vyhlášení Grantového programu pro spolky (GPS) v souladu s Pravidly Grantového programu pro spolky; 

7.       udělení mimořádné odměny ředitelce MZŠMŠ, p.o. Mgr. Jarmile Štěpánové  z prostředků dotace MŠMT (prostřednictvím 

KrÚ) na rozvojový program č.j. 1201/2009-26 „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd 
pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“, kterým MŠMT podporuje diferencovaný přístup k odměňování 
pedagogů podle míry jejich kreativity a angažovanosti na zkvalitňování vyučovacího procesu dle předložené zprávy; 

8.       zadání projektu pro realizaci obnovy veřejné zeleně v ul. Nádražní I. společnosti Zahrada Olomouc s.r.o., Železniční 4, 
Olomouc, IČ: 48395013, ve dvou variantách: 

         úplná obnova veřejné zeleně 

         částečná obnova veřejné zeleně při zachování některých původních dřevin při ceně 17.850,- Kč včetně DPH za 

každou z variant, tedy celkem za cenu 35.700,-Kč vč. DPH 

9.       nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 9 o výměře 36,55 m2, v domě č.p. 906, 10.   výběrové řízení na zhotovení soklu radnice 
a uzavření Smlouvy s Janem Lexou na provedení práce za nabídkovou cenu 127 250,00 Kč vč. DPH; 

11.   výběrové řízení na nákup 4700 m HDPE chráničky 40/33 Silicore pro veřejný internet. 

  

  

II.                  rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

  

1.       uzavřít smlouvu s Komerční bankou a.s. na poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 5,000.000,00 Kč s maximální úrokovou 

sazbou 1,1% p.a.; 

2.       prodej pozemku p.č. 328 v k.ú. a obci Velká Bystřice dle bodu 5 a) zápisu; 

3.       revokaci usnesení č. UZ/13/I/13; 

4.       prodej pozemků p.č. 2188/7 a 106/5 v k.ú. a obci Velká Bystřice dle bodu 5 d) zápisu; 

5.       prodej části pozemku.č. 447 v k.ú. a obci Velká Bystřice dle bodu 5 e) SJM ; 

6.       prodej části pozemku p.č. 447 v k.ú. a obci Velká Bystřice firmě EVOCO dle bodu 5 g) zápisu; 

7.       schválit koupi spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 2239/2 a 2239/3 vodní plocha dle bodu 5 h) zápisu; 

8.       usnesení o neschválení prodeje pozemku p.č. 778/5 (díl 778/4) dle bodu 5 j) zápisu. 

  

III.                rada města neschvaluje: 

  

  

1. záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 778/5 (díl 778/4) dle bodu 5 i) zápisu. 

  

  

IV.                rada města bere na vědomí: 

  

1.       kontrolu usnesení ; 

2.       informaci o finančních prostředcích; 

3.       informaci o dotaci „prevence kriminality“ od Olomouckého kraje.  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                        Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                    místostarosta města 

 


