
rada 602010 

Vloženo - 22.4.2010, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 60. jednání rady města Velká Bystřice dne 20.4.2010 v 15,30 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice   

I. rada města schvaluje : 

  

1. program 60. jednání rady města; 
2. předložený dodatek č. 1 na vícepráce na akci „amfiteátr a západní křídlo zámku ve 

výši 1,122 mil. Kč; 
3. podání žádosti do programu Leader na akci Stavební opravy a úpravy hygienických 

zařízení MZŠMŠ I. etapa; 
4. spoluúčast města Velká Bystřice ve výši 10.000,00 Kč na podání žádosti mikroregionu 

Bystřička do programu OPŽP – Omezování rizik povodní na projekt „Varovné systémy 
v mikroregionu Bystřička“; 

5. Pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Velká Bystřice na rok 
2010 pro spolky, veřejně prospěšné organizace a fyzické osoby; 

6. zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. dle bodu 11) zápisu rady 
města č. 60; 

7. pronájem části 47 m2 pozemku p.č. 927/1 v k.ú. Velká Bystřice dle bodu 12) zápisu 
rady města č. 60; 

8. pronájem části 5 m2 pozemku p.č. 2255 v k.ú. Velká Bystřice dle bodu 13) zápisu rady 
města č. 60; 

9. záměr a vyvěšení pronájmu pozemku části 12 m2 pozemku p.č. 1069 dle dobu 14) 
zápisu rady města č. 60; 

10. záměr a vyvěšení pronájmu pozemku části 12 m2 pozemku p.č. 1069 dle dobu 15) 
zápisu rady města č. 60; 

11. Dodatek č. 1 – navýšení nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 2310 – 
parkoviště pro dva automobily nájemci : KD SERVIS, stavebně obchodní s r.o. 
Olomouc, Sladkovského 38, IČ : 27788571 o sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 
20%.; 

12. zřízení věcného břemene – umístění a provozování cyklostezky dle bodu 17) zápisu 
rady města č. 60; 

13. rozdělení hospodářského výsledku p.o. školní jídelna ve výši 121.721,64 : 20% do 
fondu odměn tj. 24.344,00 Kč a 80% do fondu rezervního tj. 97.377,64 Kč; 

  

II. rada města bere na vědomí: 

  

1. kontrolu usnesení 
2. informace o investicích financovaných z ROPu; 
3. informaci o podaných žádostech do ROPu; 
4. informaci o dalším postupu ve věci vkladu majetku do VHS a.s.; 
5. informaci o stavu finančních prostředků města; 
6. informaci o akci „čištění řeky Bystřice“ ;informaci o akci „cyklovýlet mikroregionu 

Bystřička“ ; 
7. informaci ředitelky MZŠMŠ Velká Bystřice o možném dofinancování platu učitelky na 

1. stupni. 

8. informaci o řešení životní situace pana Vladislava Kučerka, t.řč. žijícího v rodinném 
domu č.p. 177.   

        Ing. Marek PAZDERA                                                            Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                        místostarosta města 

 


