
rada 462004 

  

U s n e s e n í   č. 46 z jednání rady města Velká Bystřice dne 16.11.2004 v 17,00 hod. 

v kanceláři starosty města Velká Bystřice. 

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1.      objednání dokončení oprav vodovodu Nad Skálou v hodnotě 20.000 Kč 

2.      rozpočtové opatření ve výši 40.000 Kč pro kulturní středisko 

3.      snížení poplatků dle bodu 7./ 

4.      poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu ve výši 14.100 Kč s tím, že vyúčtování 

bude provedeno do 15.12.2004 

5.      rozpočtové opatření ve výši 100.000 Kč jako podíl města na dotaci na dpS dovybavení místnosti 

6.      rozpočtové opatření  ve výši 629.799 a 26.160 Kč dle bodu 14./ 

7.      rozpočtové opatření ve výši 177.351 Kč dle bodu 15./ 

8.      rozpočtové opatření ve výši 26.447 a 8.321,20 dle bodu 16./ 

9.      rozpočtové opatření ve výši 21.441 Kč dle bodu 17./ 

10.  rozpočtové opatření ve výši 176.500 Kč dle bodu 18./ 

11.  rozpočtové opatření ve výši 35.100 Kč dle bodu 19./ 

12.  zaslat dopis a.s. Fixum dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

13.  mimořádné odměny ředitelům a vedoucím příspěvkových organizací v oblasti školství dle bodu 

23./ 

14.  podání žádosti na převod pozemku u AB Marketu 

15.  podepsání smluv o nájmu č. 234 N 04/21, 235 N 04/21 s Pozemkovým fondem ČR bod č. 25. 

16.  rozpočtové opatření ve výši 15.661 Kč na úhradu nájemného dle nájemních smluv s PF ČR č. 

234N04/21 a 235N04/21. 

  

II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1.      zakoupení osobního auta Fabie Combi, verze 74, rok výroby 2004 

2.      prodej popř. pronájem pozemků podél toku řeky Bystřice směrem k zastávce ČD (viz snímek) 

3.      odpis nepotřebného a rozbitého majetku ze Zámku Velká Bystřice dle přiloženého seznamu 

4.      prodej části pozemku p.č. 311/3 o výměru 922,3 m2 

5.      doplnění OZV č. 7/2003 o ochraně veřejného pořádku dle bodu 12./ 

  

III.             Rada města ukládá : 

  

1.      finančnímu výboru předložit návrh na finanční krytí pro nákup osobního auta 

2.      odboru výstavby projednat s Povodím Moravy možnost využití lokality na zahrádky s oplocením 



3.      starostovi města zaslat děkovný dopis Ing. Janu Březinovi 

4.      finančnímu a kontrolnímu výboru projednat nabídku firmy Fixum a.s. 

  

  

  

IV.              Rada města nedoporučuje ZM ke schválení : 

  

1.      prodej pozemků za Varnou směrem k trati ČD na zahrádky 

  

V.                 Rada města bere na vědomí : 

  

1.      Kontrolu usnesení 

2.      informaci do dopravním značení ve Velké Bystřici 

3.      nabídku JSDH o stříkání hřiště na bruslení 

4.      informaci o dalším značení ulic v roce 2005 

5.      informaci o akci Zpívání pod stromečkem 21.12.2004 v 18,00 hod. 

6.      informaci o jednání s p. Musilem o průmyslové zóně 

7.      informaci o jednání se stavební firmou Vape, Ing. Rudolfem Polzerem a městem ohledně 

dokončení nedodělků v lokalitě Nad Skálou 

8.      vyhlášení soutěže URBANISTICKÁ STUDIE KOPANINY II 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                           Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                         místostarosta města 

  

 


