
rada 562009 

Vloženo - 06.1.2010, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z jednání rady města Velká Bystřice č. 56/2009 ze dne 7.12.2009 v 15,30 hod. v  zasedací místnosti 

městského úřadu ve Velké Bystřici 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1. program jednání rady města; 
2. uzavření Smlouvy o zastoupení č. 05/2009 s Ing. Zdeňkem Beněm na poskytování služeb 

v oblasti vodního hospodářství, měsíční odměna 3.300,00 Kč; 
3. ukončení spolupráce s panem Zdeňkem Beněm  ve věci poskytování služeb v oblasti vodního 

hospodářství po vzájemné dohodě; 
4. prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů v bytových domech Zámecké nám. 12, Zámecké 

nám. 16 a8.května 66, to vše ve Velké Bystřici, níže uvedeným nájemníkům na dobu určitou do, 
s měsíčním nájemným ve výši, to vše dle tabulky, která je přílohou č. 1 zápisu rady města č. 
56/2009; 

5. rada města vyjadřuje předběžný souhlas se záměrem prodeje 2 částí cca 200 m2   a 190 
m2 pozemku p.č. 2265/2 s doporučením žadatelům dle bodu 6.); 

6.  rozpočtová opatření- odvod části příspěvku zřizovatele p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny na 
rok 2009 do rozpočtu města dle bodu 8a) a 8b); 

7. výpověď Rámcové smlouvy č. O2OP/132841 uzavřené mezi Městem Velká Bystřice a 
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, 
IČ: 60193336 ze dne 18.2.2008 ; 

8. rada v  působnosti zřizovatele v souladu s ustanovením  §9, odstavce 3), písmene d) zákona 
563/91 Sb., o účetnictví v platném znění rozhodla o tom, že všechny příspěvkové organizace 
zřízené městem Velká Bystřice budou s účinností od 1.1. 2010 vést účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu; 

9. odměny vedoucím úředníkům města dle předložené důvodové zprávy; 
10. přílohu jednacího řádu rady města Velká Bystřice – Pravidla pro hlasování „per rollam“; 
11. smlouvu se společností LO Haná s r.o. o ukládání odpadu na skládku pro rok 2010. 

  
II.                Rada města neschvaluje : 

  

1.      příspěvek na inzerci v oblastním katalogu ÉTER na rok 2010. 

  
III.             Rada města ukládá: 

  

1.      místostarostovi města podepsat a odeslat výpověď Rámcové smlouvy č. O2OP/132841 uzavřené mezi 

Městem Velká Bystřice a společností Telefónica O2    Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 

Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 ze dne 18.2.2008; 

2. ukládá místostarostovi města a vedoucímu odboru výstavby MěÚ jednat se všemi operátory 
telekomunikačních služeb v sítích GSM za účelem sjednání nových, výhodnějších podmínek 
poskytování telekomunikačních služeb v sítích GSM pro portfolio účastníků stávající Rámcové 
smlouvy města Velká Bystřice  

   
I.                   Rada města bere na vědomí : 

  

1.      kontrolu usnesení; 
2.      informaci o akcích financovaných z ROP; 
3.      informaci o stavu finančních prostředků města; 
4.      požadavek Mgr. Andrei Teplé na granty pro MZŠMŠ Velká Bystřice. 

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                      Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK    

starosta města                                                                                     místostarosta města 


