
rada 502005 

  

U s n e s e n í   z 50. jednání rady města, konané dne 23.02.2005 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města 

  

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1. podání žádosti na dotaci pro JSDH ve Velké Bystřici na vybavení dle bodu I. 
2. pronájem pozemku p.č. 447 v k.ú. Velká Bystřice o výměře 400 m2 za 2,00 Kč/m2 
3. dotaci pro oddíl házené SK Velká Bystřice ve výši 30.000 Kč v rámci rozdělování grantů pro neziskové 

organizace v roce 2005 
4. zrušení rady školy při Masarykově základní škole ve Velké Bystřici k 31.12.2005 

  
II.                Rada města ukládá: 

  

1. starostovi a místostarostovi města projednat s právníky další postup ve věci pozemků v Nádražní II. 
2. v souladu se zákonem o pohřebnictví a stavebním zákonem odboru výstavby zajistit vydání územního 

rozhodnutí o ochranném pásmu hřbitova ve Velké Bystřici 
3. MěÚ odboru výstavby svolat majitele pozemků na ul. Žižkové dle návrhu zastavovací studie ing.arch. Dana 

Životy 
4. komisi výstavby projednat navrhovanou zastavovací studii na ul. Žižkova 
5. starostovi města projednat s právníky města a jejich prostřednictvím zaslat dopis J.Musilovi o závazcích 

města vůči jmenovanému a v souladu se sepsanou darovací smlouvou 
6. MěÚ zpracovat investiční záměr na bytovou výstavbu na ul. Svésedlické 
7. MěÚ odboru výstavby předložit fin.závazky a náklady města, pokud se založí bytové družstvo 
8. správnímu odboru předložení rozpočtových opatření a možnost uložení volných finančních prostředků na 

termínové vklady 

  
III.             Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1. směnu pozemků dle bodu 3 s případným finančním doplatkem rozdílu ceny 

  

  

IV.              Rada města neschvaluje: 

  

1. navrhované řešení vjezdu k hobby dílně upravené z kotelny zdravotního střediska a navrhuje umístění 
vrat do štítové zdi bod 7./ 

  

V.                 Rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení 
2. informaci Ing. Milana Svobody o průmyslové zóně U spínačky 
3. informaci Ing. Filipa Štembírka o projektu dopravního řešení ve Velké Bystřici 

  

  
Ing. Marek  PAZDERA                                                          Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                         místostarosta města 

 


