
rada 732006 

Vloženo - 30.10.2006, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z jednání rady města č. 73 ze dne 5.9.2006 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města 

  

  

I.                   Rada města schvaluje: 

  

1.      záměr města pronajmout pozemek p.č. 778/4 a 778/5 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 1,-- Kč/m2 a rok do 
konce roku 2006. 

2.      záměr města prodat pozemky p.č. 2010/1 a 2011/1 v k.ú. Velká Bystřice dle bodu 7./ 
3.      koeficienty nájemného u bytů I.kategorie o 11,6%, II. kategorie o 20%, IV. kategorie 39% s platností od 

ledna 2007. 
4.      hospodaření PO školní jídelna  za rok 2005 a mění usnesení rady města o rozdělení HV za rok 2005, 

schválený v radě města č. 70 s tím, že rozdělení HV školní jídelny je následující: 50% - 34.522 do fondu 
odměn; 50% - 34.522 do fondu rezervního (původně schváleno do fondu reprodukce). Rada města 
schvaluje školní jídelně převod finančních prostředků z fondu rezervního do fondu reprodukce na pořízení 
investic 

5.      dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Velká Bystřice a příspěvkovou organizací 
Masarykovou základní školou a mateřskou školou Velká Bystřice 

6.      prodej nepotřebných dlaždic m2 za 20 Kč. 
7.      výjimku z délky 6. vyučovací hodiny v MZŠ Velká Bystřice  
8.      výjimku z vyhl. 48/2005  Sb., a o zkrácení přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním  o 

20  minut. 
9.      zavedení odpoledního vyučování v 5. ročníku MZŠ 
10.   prodloužení provozní doby ve školní družině o 15 minut denně, tj. do 16,15 hod. 
11.   navýšení počtu dětí v Mateřské škole Na Svobodě z 24 na 29 a v Mateřské škole Zámecká ul. navýšení 

počtu dětí v mladším oddělení do počtu 28. 

  

  

  
II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1. rozpočtové opatření na rekonstrukci veřejného osvětlení 
2. sanaci kvalitním materiálem firmy MAPEI a připravit tak navýšení úvěru. Tuto sanaci řešit dodatkem č. 4 

ke smlouvě.  
3. odprodej parcel č. 2010/1 a 2011/1 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 70,-- Kč/m2 

  

  
III.             Rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení 
2. informaci starosty o investičních akcích 

  

  

  

  

Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                  Ing. Marek PAZDERA 

                     místostarosta města                                                     starosta města 


