Usnesení č. 1
z 2.11.21018
I. Rada města schválila:
1. Programové prohlášení Rady města Velké Opatovice pro období
2018-2022
2. Zřízení Investiční a stavební komise a stanovuje počet členů této komise 5
3. Členy Investiční a stavební komise: Alois Kaderka – předseda, Dušan Janda, Ing. Libor
Jendřejas, Jiří Korbel, Miloslav Krejčíř - členové
4. Zřízení Požární komise a stanovuje počet členů této komise 5
5. Členy Požární komise: Jiří Špaček – předseda, Roman Bubeník, Luboš Ptáček, Zdeněk
Richtr, Ing. Jan Šafář - členové
6. Zřízení Sboru pro občanské záležitosti a stanovuje počet členů 20
7. Členy Sboru pro občanské záležitosti: Slavomír Kafka – předseda, Anežka Bartošková,
Renata Roháčková, Věra Křepelová, Marie Tichá, Marie Bláhová, Marie Urbanová, Zlatuše
Komárková, Jitka Šichová, Kateřina Korbelová, Eva Smékalová, Jindřiška Ochranová,
Jarmila Meduňová, Hana Dokoupilová, Ladislav Cápal, Miloslava Kobylková, Mgr.
Zuzana Šponerová, Vladislava Prosserová, Šárka Zemánková, DiS., Jitka Látalová
8. Zřízení Komise pro veřejnou zeleň a stanovuje počet členů této komise 5
9. Členy Komise pro veřejnou zeleň: MUDr. Dalibor Badal – předseda, Jindřiška Pátečková,
Jaroslav Bárta, Jiří Krejsa, Ing. Jan Šafář – členové
10.Odměňování komisí:
Investiční a stavební komise – dle schváleného usnesení zastupitelstva města o
odměňování ze dne 31.10.2018 s účinností od 15.11.2018
Požární komise – dle schváleného usnesení zastupitelstva města o odměňování ze dne
31.10.2018 s účinností od 15.11.2018
Sbor pro občanské záležitosti – bez nároku na odměnu
Komise pro veřejnou zeleň – bez nároku na odměnu
11.Zařazení žádosti pí A S do Seznamu uchazečů o přidělení bytu v majetku
města
12.Udělení souhlasu ZŠ Velké Opatovice s realizací projektu Šablony II. (projekt OP VVV –
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
13.Odvolání člena Školské rady Základní školy Velké Opatovice za zřizovatele p. Milana
Strnada k 31.10.2018
14.Pořadí uchazečů o odkup vozidla IFA W50L/DL30. Majetek bude prodán nejvyšší
nabídce, tj. za 83.000,- Kč p. M B a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy
II. Rada města určuje:
1. Tajemníky komisí pro administrativní a organizační záležitosti: Investiční a stavební
komise – Ing. Jan Šafář, Sbor pro občanské záležitosti – Hana Ševčíková
III. Rada města jmenuje:
1. Od 2.11.2018 p. Jiřího Špačka členem Školské rady Základní školy Velké Opatovice

IV. Rada města bere na vědomí:
1. Informaci o odvolání stávající Komise pro projednávání přestupků k 31.10.2018 a
jmenování nové Komise pro projednávání přestupků a jejich členů s účinností od
1.11.2018. Předseda – Mgr. Eva Ondrová, Petr Porket DiS., Jitka Látalová – člen.
Náhradníci: Tomáš Prchal, Jaromír Dvořáček. Odměňování členů Komise pro projednávání
přestupků bude prováděno dle schváleného usnesení zastupitelstva města o odměňování ze
dne 31.10.2018 od 1.11.2018, náhradníci bez nároku na odměnu, odměna předsedkyně
komise bude řešena v usnesení ZM v prosinci 2018
2. Opakovanou žádost pí V N o prodej části pozemku p.č. 381/1 v k.ú.
Bezděčí u Velkých Opatovic
3. Informaci o probíhajících Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Chlum u Letovic, rozšířených do částí katastrálního území Bezděčí u Velkých Opatovic,
včetně vypočteného nároku pro účely pozemkových úprav z titulu vlastnictví pozemku
v obvodu pozemkových úprav
4. Srovnání daňové výtěžnosti Města Velké Opatovice za období leden až říjen 2017 a leden
až říjen 2018
5. Informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech v majetku města ke dni 31.10.2018
6. Termíny jednání rady města na období listopad 2018 – únor 2019
7. Informaci o vývoji výše dotací organizacím působícím ve města od roku 2016 a návrhu
výše dotací pro rok 2019 (1,3 mil. Kč) a návrhu výše mimořádné rezervy (50 tis. Kč)
8. Informaci tajemníka o zaslání webového odkazu na úložiště, kde budou dostupné materiály
členům rady města pro jednání rady města
9. Informaci o sdělení Ing. Vlastimila Bárty – STATIKA Bárta s.r.o. ve věci souhlasu se
snížením nákladů na vypracování projektové dokumentace a inženýring nové lávky na ul.
Bahna
10.Informaci o dokončení a předání akce „Novostavba chodníku a veřejného osvětlení ke
hřbitovu“
11.Informaci o zahájení kácení vybraných stromů a dřevin v ZŠ v souladu se schváleným
projektem na obnovu zeleně
12.Informaci o ukončení příjmu nabídek na prodej vozidla IFA W50L/DL30, která byla
zveřejněna na úřední desce ve dnech 10.10.– 26.10.2018. Městu byly doručeny nabídky 2
uchazečů: p. F Z – 78.000,- Kč a p. M B – 83.000,- Kč. Nabídky
splňují požadavky zveřejněné v záměru prodeje
13.Návrh na projednání údržby a odstranění části zeleně podél komunikace (výjezd z města
směrem na obec Smolná) se zástupcem SÚS Blansko
14.Informaci o řešení problematiky zimní údržby komunikace v místních částech
15.Požadavek na umístění lavičky na ul. Dlouhá (za tělocvičnou bývalé SŠUPT)
16.Termín příštího jednání rady města – pondělí 19.11.2018
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