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Usnesení
č. 13

I. Rada města schválila:
1. Zápis z jednání rady města dne 13.6.2018
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci napojení VDJ Obora (2x130 m3 a 1x1330 m3) ve Velkých
Opatovicích na vodárenský dispečink a pověřuje starostku podpisem smlouvy
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci napojení VDJ Šraňky ve Velkých Opatovicích na vodárenský
dispečink a pověřuje starostku podpisem smlouvy
4. Výpověď všech Smluv o provádění odvozu a zneškodnění tuhého komunálního odpadu a Smlouvy o
sběru, svozu a odstraňování odpadu včetně všech jejich dodatků, uzavřených se spol. SUEZ Využití
zdrojů, a.s. nebo s některými jejími právními předchůdci. Smlouvy skončí dne 31.12.2018
5. Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a
Technické služby Malá Haná s.r.o. s účinností od 1.1.2019
6. Příkazní smlouvu uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a WebSport&Consulting service s.r.o.
ve věci zajištění právních úkonů a činností v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce tělocvičny,
šaten a umýváren ZŠ Velké Opatovice“ za cenu 30.000,- Kč + DPH a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
7. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a Idea4You, s.r.o. na akci „Celoplošná
deratizace města Velké Opatovice – jaro 2018“ za cenu 28.875,- Kč včetně DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
8. Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a Spolkem Divadla NaŽivo ve věci
bezplatné výpůjčky nebytových prostor v části objektu Mládežnická č.p. 430, s podmínkou úhrady
spotřebované elektrické energie, na dobu určitou do 31.10.2018
9.Přípravu podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Velká Roudka – napojení na
vodovod Velké Opatovice“
10.Uzavření Smlouvy o sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu se spol. TS Malá Haná s.r.o. od
1.1.2019
11.Zapojení města do 103. Výzvy Ministerstva životního prostředí k podání žádosti o poskytnutí
podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ v rámci DSO Malá Haná
12.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). „Oprava
fasády kina a západní části zámku“
13.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).
„Oprava fasády kina a západní části zámku“
14.Pokácení 3 ks suchých borovic v horní části hřbitova
15.Zadat vypracování projektové dokumentace na vybudování přímého výjezdu vozidla RZS na
Náměstí Míru přes část pozemku p.č. 803 v k.ú. Velké Opatovice
16.Zařazení žádosti p. P K o přidělení stavebního místa v lokalitě Hliníky do seznamu
uchazečů o prodej stavebního pozemku
II. Rada města neschvaluje:
1. Prezentaci města v příručce (omalovánky) „Bezpečně na silnici“

2. Poskytnutí finančních prostředků na obnovu Centra Stonožka v Dívčím hradě u Osoblahy
III. Rada města vzala na vědomí:
1. Informaci o zařazení stromu (lípa v Zádvoří – zástupce za Jihomoravský kraj) do ankety Strom roku
2018 a možnost hlasování prostřednictvím Dárcovské SMS nebo Hlasovacího archu (1 arch – 20
hlasů) v období od 15.6. do 25. 9.2018
2. Zápis z valné hromady Svazu VKMO s.r.o. konané dne 31.5.2018
3. Oznámení spol. E.ON o vstupu na pozemky p.č. 633/4, 633/1, 659, 667/1, 667/6, 667/8, 667/5,
667/4, 667/3, 665, 666, 662, 660/1 v k.ú. Velké Opatovice za účelem provozování zařízení
distribuční soustavy (stavba „Velké Opatovice, TS Dlouhá)
4. Oznámení ředitelky 1. MŠ Velké Opatovice o nepřítomnosti v zaměstnání (čerpání řádné dovolené)
5. Protokol o provedené kontrole Odboru vnitřních věcí MěÚ Boskovice dne 14.6.2018 na úseku
výkonu matriční agendy MěÚ Velké Opatovice
6. Informaci o nákladech a možnosti získání dotace z různých zdrojů na akci „Velká Roudka –
napojení na vodovod Velké Opatovice“
7. Zápis z 3. jednání členské schůze DSO TS Malá Haná, konané dne 6.6.2018
8. Informaci o skutečných nákladech spol. SUEZ a.s. na likvidaci komunálního odpadu ve městě za
rok 2017 a návrhu ceny spol. TS Malá Haná s.r.o. na zajištění této činnosti
9. Informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech v majetku města ke dni 15.6.2018
10.Informaci o zadání vysprávky části zámecké zdi (otvor po vypadaných kamenech)
11.Žádost BD Rorýs, bytové družstvo o příspěvek na výměnu dlažby dle přiložené situace. Tato
problematika bude projednána na příštím jednání rady města po konzultaci ved. Odboru SMM Ing.
V. Kouřila se zástupcem BD Rorýs, bytové družstvo
12.Žádost Klubu českých turistů Malá Haná Velké Opatovice o poskytnutí prostor ke klubovní
činnosti
13.Informaci o jednání s p. P ve věci řešení problematiky poškozeného objektu v majetku
města na p.č. 1444 v k.ú. Velké Opatovice
14.Informaci o jednání se zástupkyní ČD ve věci možného odkupu části pozemků u nádrží ČD Velké
Opatovice
15.Informaci o programu jednání zastupitelstva města dne 27.6.2018
16.Upozornění na povinnost vyplnění elektronického formuláře dle zákona o střetu zájmů do
30.6.2018
17.Požadavek na kontrolní činnost MP v některých částek města a v případě konání soukromé akce
ART LEGÁLKA
18.Za účasti zástupců občanských samospráv a veřejnosti místních částí Velká Roudka, Brťov,
Bezděčí a Svárov rada města projednala v jednotlivých částech ekonomické vyhodnocení rozpočtu,
shrnutí plánovaných investičních akcí, záměry pro rok 2018, náměty, dotazy aj.
19.Termín příštího jednání rady města – středa 27.6.2018 v 15:45 hodin

Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka

Jaroslav Bárta
místostarosta

