
rada 492005 

  

U s n e s e n í   z 49. jednání rady města Velká Bystřice dne 18.01.2005 v 15,30 hod. v kanceláři starosty 
města 

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1.      Hodnotící kriteria pro ředitele a vedoucí příspěvkových organizací města na rok 2005 
2.      mimořádné odměny pro vedoucí příspěvkových organizací 
3.      smlouvu s firmou RATEX na deratizaci pro rok 2005 
4.      smlouvu o dílo na údržbu počítačové sítě města 
5.      převod inventáře pro základní školu Bukovany z MZŠ Velká Bystřice 
6.      podmínky pro poskytnutí příspěvku neziskovým organizacím pro rok 2005 
7.      rozpočtové opatření ve výši 15.000 Kč pro neziskovou organizaci Český zahrádkářský svaz 

Velká Bystřice 
8.      pronájem části pozemku p.č. 2310 bez oplocení 
9.      pronájem pozemku p.č. 447 v Nádražní ul. 
10.  rada města schvaluje příspěvek ve výši 300,-- Kč/m2 chodníku v šedé barvě provedení Holand 

dle bodu 12./ 
11.  sepsání nájemní smlouvy na byt č.p. 66 
12.  proplacení smlouvy o dílo na výběrové řízení ve výši 20.000 Kč 
13.  příspěvek ve výši 8.000 Kč na úhradu autobusu a dechové hudby v době konání Masopustu 

05.02.2005 
14.  zbavení mlčenlivosti členů konkurzní komise, která byla ustanovena pro konkurzní řízení na 

funkci ředitele Masarykovy základní školy Velká Bystřice. Zbavení mlčenlivosti se týká pouze 
řešení trestního oznámení na Policii ČR Velká Bystřice. 

15.  rozpočtové opatření ve výši 110.308 Kč na dopravní značení na místních komunikacích. 

  
II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1.      prodej osobního vozidla Š 110 L 
2.      prodej pozemku p.č. 1864 a část pozemku 2306 za 70,--Kč/m2 

  

  
III.             Rada města ukládá : 

  

1.      starostovi města předložit žádost o dotaci pro hasiče dle bodu 4./ 
2.      vedoucím příspěvkových organizací předložit výkaz o hospodaření za rok 2004 do 10.02.2005 
3.      městskému úřadu správnímu odboru předložit a urgovat  konečné vyúčtování příspěvku  od 

neziskových organizací za rok 2004 
4.      stavební komisi zpracovat návrh na rozpalcelování tohoto území, včetně ustanovení podmínek 

na oplocení jednotlivých zahrádek 
5.      ukládá starostovi předložit radě města podmínky revolvingového úvěru na rok 2005 

  

  
IV.              rada města nedoporučuje : 

  

1.      prodej pozemku p.č. 2148/5 o výměře 3595 m2 na stavbu rodinných domků do doby zpracování 
zastavovací studie této lokality. 

2.      prodej pozemků p.č. 2276 na ul. Pivovarské (zahrádky, orná půda) 

  
V.                 Rada města bere na vědomí : 

  

1.      Kontrolu usnesení 
2.      informaci o úspěšnosti žádostí o dotaci na projekty města od managera Mikroregionu Bystřička 

a výhled na rok 2005 

  



  

  

  

  

  

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

 


