
rada 642010 

Vloženo - 24.8.2010, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 64. jednání rady města Velká Bystřice dne 23.08.2010 v 15,00 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu. 

  

I.                  rada města schvaluje: 

  

1.      program 64. jednání rady města; 

2.      uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba nových sadovnických úprav, které byly 
realizovány v rámci akce Centrum města Velká bystřice s firmou Zahrada Olomouc 
s r.o. za nabídkovou cenu 472.525,74 Kč vč.DPH do r. 2013; 

3.      uzavření smlouvy o dílo na akci „Instalace vestavby do přepravního automobilu 
Mercedes Sprinter, RZ 4M1 1870“ s firmou Požární technika Komet s r.o. za 
nabídkovou cenu 393.453,00 Kč vč. DPH; 

4.      pořízení 7 ks okrasných květináčů za nabídkovou cenu 39.458,-- Kč vč. DPH. 
Dodavatel květináčů Tomáš Zbraněk zámečnictví, IČ 64950379, Hliník 139, Velká 
Bystřice; 

5.      poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na povodně konkrétní obci 
v postižené oblasti; 

6.      v souladu s §23 odst. 3 zák. 561/2004 Sb. schvaluje pro p.o. MZŠMŠ výjimku 
navýšení počtu žáků ve třídách MŠ Zámecké nám. 83 a MŠ Na Svobodě 750 o 4 
děti/třídu pro školní rok 2010/2011. 

7.      a) stavební úpravy a 

b)    refundaci nákladů rekonstrukce 

dle bodu 11); 

8.      udělení mimořádných odměn ředitelům p.o. města Velká Bystřice za první pololetí 
2010 dle bodu 12) a přiložené tabulky; 

9.      výši mimořádné odměny vedoucím úředníkům městského úřadu a limit na výplatu 
mimořádných odměn zaměstnancům města dle přílohy; 

10.  vyplacení finančního daru uvolněným členům zastupitelstva  dle přílohy; 

11.  poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč pro organizaci Auto-velo-klub Velká Bystřice, 
o.s. a 5.000 Kč pro organizaci Biketrial Olomouc. 

  

II.               rada města doporučuje zastupitelstvu města : 

  

1.      schválit prodej pozemku p.č. 104/4 v k.ú. a obci Velká Bystřice dle bodu 9); 

  

III.           rada města bere na vědomí: 

  

1.      kontrolu usnesení z 63. jednání rady města; 

2.      informaci o akcích financovaných z ROP; 

3.      informaci o podaných žádostech do ROPu; 

4.      informaci o stavu finančních prostředků; 

5.      informaci o jednání bytové komise. 

   

  
Ing. Marek PAZDERA                                                      Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                   místostarosta města 


