
rada 542005 

  

U s n e s e n í  z 54. jednání rady města Velká Bystřice dne 28. dubna 2005 v 16,00hod. v kanceláři starosty 
města 

  

  

I.                   rada města schvaluje : 

  

1. projekt Ing.  Petra Poštulky na vybudování projektu inženýrských sítí na ul. Svésedlická v hodnotě 
144.000,00 Kč 

2. rozpočtové opatření ve výši 11.596 pro MZŠ Velká Bystřice dle bodu 2./ 
3. rozpočtové opatření ve výši 3.997,00 Kč pro školní jídelnu dle bodu 2./ 
4. snížení osobního ohodnocení o 20% u ředitelky MZŠ Velká Bystřice 
5. návrh dobrovolníků na čištění toku řeky Bystřice a poskytnutí pytlů na odpad, odvoz na skládku a 

poskytnutí občerstvení. 
6. nabídku pojištění majetku města u Kooperativy a.s. prostřednictvím makléře pojiš»ovnictví paní Ivety 

Nagyové. 
7. konání akce Sdružení historického šermu  ve dnech 20.-22.5.2005 a schvaluje zajištění WC do této lokality 

a následný odvoz odpadků 
8. příspěvek ve výši 5.000,00 Kč pro SK Velká Bystřice z dotací neziskových organizací na slavnostní 

otevření krytého hřiště. 
9. předložený návrh na diplom, který bude předáván při udělování Ceny města pro rok 2005 
10. příspěvek na opravu kříže na místním hřbitově v hodnotě 5.000,00 Kč 
11. a pověřuje sl. Pavlu Pazderovou dočasným vedením úseku matriky a finanční účtárny do doby vypsání 

výběrového řízení na funkci vedoucí odboru 
12. rozpočtová opatření dle bodu 22./ 
13. poskytnutí příspěvku na vybudování vjezdu a chodníku dle bodu 23./ 
14. smlouvu na kopání hrobů na místním hřbitově dle bodu 24./ 
15. zakoupení rychle rostoucí tuje na živý plot na ul. ČSA 
16. jmenování zástupce vedoucí ÚSP DPS sv. Anny jmenovací dekret 
17. smlouvu o spolupráci mezi Městem Velká Bystřice a Milošem Petrem na oživení zámeckého areálu 
18. schvaluje darovací smlouvu mezi firmou Endl + K a.s. a městem Velká Bystřice 

  
II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1. odkoupení inženýrských sítí od Bc. Karla Schwuba a následné investování do připojení ostatních 
rodinných domků 

2. nákup vybavení dětského hřiště s tím, že budou vybudovány na horním konci Na Svobodě a u nádraží. 
3. prodej pozemku za cenu 70,-- Kč/m2,jak byla schválena původnímu majiteli nemovitosti bod 15./ 
4. prodej předzahrádky u domu č.p. 215 za cenu 70,00 Kč/m2 s tím, že stávající oplocení pozemku bude 

odstraněno 
5. podat žádost o odkoupení pozemku od Pozemkového fondu s tím, že následně by pozemky byly prodány 

společnosti LO Haná. 
6. použití finančních prostředků z darovací smlouvy ve výši 421.256,00 Kč na rekonstrukci místní 

komunikace v ul. Kolárova.   

  

  
III.             Rada města ukládá : 

  

1. vedoucí školní jídelny a ředitelce MZŠ Velká Bystřice sjednotit od nového školního roku cenu pro 
zaměstnance ŠJ a MZŠ. 

2. starostovi města vypsat anketu, jak si občané přestavují vybavení dětského hřiště 
3. starostovi města svolat jednání s panem Čečetkou, Musilem a městem Velká Bystřice. 
4. místostarostovi města jednat s právníky  o možnosti zřízení věcného břemene na pozemky v lokalitě 

Vinohrádky 
5. starostovi města vypsat soutěž o nejhezčí předzahrádku a vyzdobený dům 

  
IV.              rada města neschvaluje : 

  

1. snížení ceny za pozemek dle bodu 15./ 



2. příspěvek na vydání telefonního seznamu Éter 

  
V.                 Rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení 
2. informaci o umístění retardérů na silnici Na Letné 
3. informaci o rekonstrukci MZŠ 
4. informace o rekonstrukci radnice a postupu prací 
5. připomínky občanů dle bodu 8./ 
6. informace o Lidovém roku 2005 
7. informaci o stavu vodního náhonu 
8. připomínku ohledně cenové mapy na pozemky v k.ú. Velká Bystřice 
9. informaci o stavu veřejného osvětlení a jeho přeložení při budování chodníků 
10. informaci o jednání na FÚ dle bodu 28 

  

  

  

  

  

  

  
Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                                    Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                             starosta města 

 


