
rada 552005 

  

U s n e s e n í   z 55. jednání rady města ze dne 23.05.2005 v 17,00 hod. v kanceláři starosty města Velká 
Bystřice 

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1. zakoupení rostlin pro živý plot na ul. ČSA v hodnotě do 11.000,00 Kč 
2. příspěvek pro neziskovou organizaci Český rybářský svaz Velká Bystřice v hodnotě 30.000,00 Kč 
3. postup stavebních prací na rekonstrukci Masarykovy základní školy ve Velké Bystřici 
4. rozpočtové opatření dle přílohy č. l a 2 
5. doplnění  a aktualizaci povodňového plánu města Velká Bystřice 
6. prominutí poplatků na rok 2005 za stočné a místního poplatků za likvidaci TDO neziskovým organizacím 

: SK Velká Bystřice, TJ SOKOL, TJ Orel, Junák 
7. bezúplatný převod termonádob z majetku školní jídelny na Masarykovu základní školu 
8. stavební dozor na rekonstrukci MZŠ Ing. Jaroslava Mádra a schvaluje celkovou odměnu dle bodu 17./ 

  
II.                Rada města schvaluje a doporučuje ZM ke schválení: 

  

1. odkoupení pozemku pana Ladislava Bečicy u čistírny odpadních vod 
2. financování a postup rekonstrukce radnice a městského úřadu Velká Bystřice 
3. investičního úvěru od České spořitelny a.s. s doplněním a vyjasněním měsíčních poplatků po dobu trvání 

smlouvy 

  

  

  
III.             Rada města ukládá : 

  

1. starostovi města projednat s dědici po p. Kundrtové možnost odkoupení pozemku a uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí 

2. starostovi města zajistit studii lokality na ul. Žižkové, aby byly patrné náklady na inženýrské sítě a 
dopracovat smlouvu o smlouvě budoucí 

3. starostovi města podat stížnost na nečinnost státu v řešení majetkových práv na vodním náhonu ve Velké 
Bystřici 

4. místostarostovi dohodnout s majitelkou nemovitosti č.p. 215 o tom, že předzahrádku, pokud bude v jejím 
vlastnictví, oplotí po dohodě s úřadem odpovídajícím a estetickým oplocením 

5. starostovi a místostarostovi města projednat s právníky nájemní smlouvu na Hotel Zámek 
6. místostarostovi města projednat ve ŠKK a radě školy body 5.,6. a 7 zápisu jednání rady města 
7. vedoucímu odboru TS předložit další nabídky na fekální vůz přívěs 

  
IV.              Rada města neschvaluje a nedoporučuje ZM ke schválení : 

  

1. dohodu o společném postupu při přípravě průmyslové zóny U spínačky 

   
V.                 Rada města bere na vědomí : 

  

1. Kontrolu usnesení 
2. informaci o lokalitě U spínačky 
3. informaci o vybudování dětských hřiš» 
4. informaci o dopravním značení zpomalovací pásy, retardéry Na Letné 
5. informaci o jednání s právníky ohledně lokality Vinohrádky a přístupových cest 

  

  

  
Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                  Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                           starosta města 


