
rada 582005 

  

U s n e s e n í   z  58. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 4.8.2005 v 16,00 hod. v kanceláři starosty 
města 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1. pronájem pozemku na zařízení staveniště firmě Insta Olomouc 
2. dotaci pro Sportovní mládí na zařízení dětského koutku ve výši 12.747,30 Kč 
3. dodatek smlouvy č. 2 o správě, nájmu, provozování a údržbě majetku veřejného vodovodu města Velká 

Bystřice se Severomoravskou vodárenskou a.s. Olomouc. 
4. příspěvek na vybudování chodníku v Nádražní I. dle bodu 6./ 
5. vedení přípojky NN přes p.č. 1980/22, který je v majetku města dle bodu 9./ 
6. a doporučuje prodloužení licence pro firmu Auta-Busy Studený 
7. mimořádné odměny vedoucím příspěvkových organizací a zaměstnancům města dle bodu 16./ 
8. rozpočtové opatření pro MZŠ ve výši 17.640,-- Kč 
9. úhradu rozvodu pro zabezpečovací zařízení v MZŠ z fondu reprodukce školy 

  
II.                rada města neschvaluje: 

  

1. přidělení bytu paní Ivaně Lukešové v domě č.p. 23 

  

  
III.             rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1. smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Velká Bystřice a Severomoravskou energetikou 
Ostrava a Jaromírem Musilem bytem Velká Bystřice 

2. prodej části pozemku p.č. 2306 za 70,-- Kč/m2 dle bodu 10./ 
3. smlouvu o poskytnutí dotace pro ÚSP Dům pokojného stáří sv. Anny na provoz od Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. 

  

  
IV.              rada města vzala na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení 
2. informaci o podání žádosti na dotaci na II. etapu rekonstrukce tělocvičny 
3. informaci starosty o projektech na výstavbu bytových domů 
4. informaci místostarosty ohledně prodeje předzahrádky v ul. Křížkovského dle bodu 11./ 
5. o jednání ohledně nájemní smlouvy na Hotel Zámek 
6. informaci Ing. Jaroslava Mádra o rekonstrukci MZŠ a informaci o vícepracích 

  
V.                 rada města ukládá : 

  

1. stavebnímu dozoru na MZŠ doložit vícepráce s rozpisem položek 
2. místostarostovi nechat zpracovat cenovou nabídku na pohlednice města 

  

  
Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                     Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                             starosta města 

 


