
rada 592005 

  

U s n e s e n í z 59. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 8.9.2005 v 16,30 hod. v kanceláři starosty 
města. 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1. rozpočtové opatření ve výši 28.500 Kč na přemístění kříže dle bodu 2.) 
2. rozpočtové opatření ve výši 62.849,90 Kč na zhotovení žaluzií v Masarykové základní škole. 
3. pronájem pozemku p.č. 321/2 za cenu 2,-- Kč/m2 
4. dodatek nájemní smlouvy na ornou půdu s e ZD Unčovice  o rozloze 1,4 ha za cenu 756 Kč/rok. 
5. provedení pasportizace veřejného osvětlení dle bodu 16.) 
6. provedení ořezání líp na místním hřbitově a podíl města ve výši 13.850 Kč výdaj z údržby zeleně. 
7. rozpočtové opatření ve výši 55.399 Kč dotace na ořezání líp na místním hřbitově 
8. výsledek výběrového řízení na stolařské práce na radnici dle bodu 19.) 
9. pronájem pozemku na skládku stavebního materiálu firmě INSTA 

   
II.                rada města doporučuje ke schválení : 

  

1.      rozpočtové opatření ve výši 750.000 Kč na rekonstrukci chodníků před budovou Masarykové základní školy, 
parkovací místa a opravy svodů 

2.      rozpočtové opatření ve výši 3,575.000 Kč na  provedení kanalizace podíl města na celkové rekonstrukci 
kanalizace. 

3.       rozpočtové opatření ve výši 16,750.000 Kč navýšení příjmů - dotace na rekonstrukci Masarykovy základní 
školy Velká Bystřice, čerpání z kap.školství. 

4.      odprodej pozemku p.č. 481/6 v k.ú. Mrsklesy firmě LO Haná za navrhovanou cenu 72.160 Kč. 
5.      odprodej pozemku p.č. 2169/44 v k.ú. Velká Bystřice o výměře 38 m2 za cenu 130 Kč/m2 
6.      odprodej pozemků p.č. 1812/3- 31 m2, 1811/6-89 m2  a 1810/3 68 m2 za cenu 130,-- Kč/m2 
7.      vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních 

hracích přístrojů zakázáno.   
8.      revokovat usnesení č. 9 ze dne 30.5.2005 o prodeji předzahrádky. 

  
III.             rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení 
2. zprávu o údržbě vodního toku Vrtůvka 
3. informaci o možnosti zřízení pečovatelské služby 
4. informaci místostarosty o odkoupení pozemku podél kanalizace u vtoku u Vrtůvky 
5. návrh dopravního značení 
6. informace o rekonstrukci budovy radnice 
7. informaci ohledně opravy domu č.p. 23 

   
IV.              rada města ukládá : 

  

1. prověřit možnost směny pozemků dle bodu 6.) 

  
V.                 rada města nedoporučuje schválit: 

  

      1. odprodej pozemku parc.č.60/2 na ul. ČSA dle bodu 7.) 

  

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                               Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 
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