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Usnesení
č. 10

I. Rada města schválila:
1. Zápis z jednání rady města dne 9.5.2018
2. Mgr. Karin Petrželkovou na pracovní místo ředitelky Základní školy Velké Opatovice, příspěvková
organizace, s účinností ode dne 1.8. 2018
3. Příkazní smlouvu na zajištění úplatného výkonu oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu
osobních údajů uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a FPO s r.o. a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
4. Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a Městem Velké Opatovice ve věci
realizace akce „100 lip – 100 oslav“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy
5. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor – garáže, uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a p.
P Š a pověřuje starostku podpisem smlouvy
6. Pronájem pozemku p.č. 31 v k.ú. Velké Opatovice o výměře 30 m2 k ostatním účelům pí D B
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
7. Technické zajištění XX. ročníku Olympiády dětí a mládeže 1. ročníků škol konané dne 30.5.2018
8. Předchozí písemný souhlas k přijetí finančního daru od Ing. P V ve výši 1.500,- Kč, od
Bc. P Š ve výši 2.000,- Kč a pí L M ve výši 2.000,- Kč pro ZŠ Velké Opatovice za účelem
rozšíření lezecké stěny
9. Cenovou nabídku spol. JNDS projekt s.r.o. ve výši 20.000,- Kč + DPH na vypracování projektové
dokumentace pro realizaci stavby „Cesty pro pěší v zámeckém parku k.ú. Velké Opatovice“
10.Povolení zemních prací na části pozemku p.č. 381/1 v k.ú. Bezděčí u Velkých Opatovic za účelem
obnovení hydroizolace rodinného domu Bezděčí č.p. 24 za podmínek stanovených Finančně
správním odborem a Odborem správy majetku MěÚ Velké Opatovice
11.Prominutí nájemného spolku Divadlo NaŽivo do 31.10.2018 za pronájem nebytových prostor
v části objektu Mládežnická č.p. 430 s tím, že provozní náklady budou hrazeny dle smluvního
vztahu
12.Finanční nabídku spol. A SERVIS LIPKA s.r.o. na odstranění graffiti a preventivní nátěr některých
objektů v majetku města ve výši cca 62.000,- Kč bez DPH
13.Nabídku ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH na odkup
pozemku p.č. 93/15, 8 m2 v k.ú. Velké Opatovice (část místní komunikace k areálu Paprsek)
14.Poskytnutí finančního daru spol. Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. ve výši 3.000,Kč
15.Zadávací dokumentace a vypsání výběrového řízení na investiční akce města: 1) „Rekonstrukce
tělocvičny, šaten a umýváren ZŠ Velké Opatovice“ 2) „Novostavba parkovacích ploch ul. Dlouhá,
nám. Míru“ 3) „Novostavba chodníku a veřejného osvětlení ke hřbitovu“ 4) „Rekonstrukce MK
Bahna“
16.Jmenování Jaroslava Bárty, Jakuba Hrbaty, DiS., Ing. Petra Koláře, Ing. Jana Šafáře, Pavla Ševčíka
za členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na soutěže: 1) „Rekonstrukce tělocvičny,
šaten a umýváren ZŠ Velké Opatovice“ 2) „Novostavba parkovacích ploch ul. Dlouhá, nám. Míru“
3) „Novostavba chodníku a veřejného osvětlení ke hřbitovu“ 4) „Rekonstrukce MK Bahna“ 5)
„Územní plán obce Velké Opatovice“

17.Jmenování Pavla Petrželky, Aloise Kaderky, Miloslava Krejčíře, Ing. Milana Mazury, Ing.
Vlastislava Kouřila za náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na soutěže: 1)
„Rekonstrukce tělocvičny, šaten a umýváren ZŠ Velké Opatovice“ 2) „Novostavba parkovacích
ploch ul. Dlouhá, nám. Míru“ 3) „Novostavba chodníku a veřejného osvětlení ke hřbitovu“ 4)
„Rekonstrukce MK Bahna“ 5) „Územní plán obce Velké Opatovice“
18.Nabídku JNDS projekt s.r.o. / Josef Novák – Projekce dopravních staveb na autorský dozor
investičních akci 1). Novostavba parkovacích ploch ul. Dlouhá, nám. Míru“ 2). „Novostavba
chodníku a veřejného osvětlení ke hřbitovu“ 3). „Rekonstrukce MK Bahna“ za cenu 700,- Kč /1
návštěva stavby
19.Umístění mysliveckého zařízení (tzv. krytá kazatelna) na pozemku p.č. 2270/1 v k.ú. Velké
Opatovice
20.Poskytnutí prostor tělocvičny v objektu Mládežnická č.p. 430 v případě havarijní situace v objektu
PAPRSEK, příspěvková organizace
21.Čerpání finančních prostředků ve výši 105.000,- Kč z Investičního fondu ZŠ Velké Opatovice na
pořízení serveru
22.V návaznosti na ukončení nájemního vztahu s p. P U v bytovém domě Velké Opatovice,
Náměstí Osvobození č.p. 108, byt č. 2, vypořádání a úhradu nákladů dle přílohy
23.Pořadí uchazečů na obsazení uvolněného bytu č. 2 v bytovém domě Velké Opatovice, Náměstí
Osvobození č.p. 108 v pořadí: 1. pí. L K 2. p. D P 3. p. J D 4.p. J K 5. p. L S
24.Finanční nabídku spol. Opravy Komunikací Vysočina na vysprávku části místní komunikace
v zámeckém parku ve výši cca 220.000,- Kč včetně DPH
25.Finanční nabídku spol. Alestra s.r.o. na dovybavení mobiliáře města o dětské hrací prvky na Nám.
Míru, Šraňkách a koupališti ve výši cca 152.000,- Kč včetně DPH
II. Rada města neschválila:
1. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v majetku města p.č. 381/1 v k.ú. Bezděčí u Velkých
Opatovic z důvodu jeho možného využití pro potřeby města
2. Nabídku ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH na odkup
pozemků p.č. 93/14, 93/16, 93/17, 93/18, a 93/19 v k.ú. Velké Opatovice
III. Rada města vzala na vědomí:
1. Dle Příkazní smlouvy na zajištění úplatného výkonu oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu
osobních údajů uzavřené mezi Městem Velké Opatovice a FPO s r.o. bude tuto činnost vykonávat
Ing. Veronika Zouharová
2. Informaci o Výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně - zápis spol.
Technické služby Malá Haná s.r.o. ke dni 9.5.2018
3. Nabídky na zajištění služeb pověřence v rámci GDPR: spol. FPO s.r.o. ve výši 7.260,- Kč/měsíc,
JUDr. Ondrášek – 9.700,- Kč/měsíc, SCHOLA servis GDPR, s.r.o. ve výši 9.500,- Kč/měsíc
4. Zápis z jednání Bezpečností rady ORP Boskovice ze dne 14.5.2018
5. Záznam o provedení Prověrky BOZP 2018 u příspěvkové organizace 2. MŠ Velké Opatovice
6. Účetní závěrku spol. Služby Města Velké Opatovice, s.r.o. v likvidaci
7. Problematiku nákupu nového zásahového vozidla pro SDH Velké Opatovice v rámci dotace z MV
8. Návrh osob a subjektů, které budou pozvány na oslavu 100 let vzniku republiky a 710 let města

9. Informaci o přípravě, zajištění a pozvání na akci Hasičská jízda T.G. Masaryka 2018 konaná dne

25.5.2018 (pomník T.G.Masaryka ve Velké Roudce)
10.Informaci o jednání se zástupci Odb. dopravy MěÚ Boskovice, projektantem Doc. Klusáčkem ve
věci rekonstrukce mostu VO – M003
11.Upřesnění popisu prací spol. Stavby JZL s.r.o. v souvislosti s odstraněním části požárem
poškozeného objektu nad letním kinem
12.Termín příštího jednání rady města – pondělí 4.6.2018 v 15:00 hodin

Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka

Jaroslav Bárta
místostarosta

