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Usnesení
č. 16

I. Rada města schválila:
1. Zápis z jednání rady města dne 9.7.2018
2. Příkazní smlouvu na stavbu „Velká Roudka – napojení na vodovod Velké Opatovice“ uzavřenou
mezi Městem Velké Opatovice a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. s cenou
356 000,-- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy
3. Zveřejnění záměru na pacht částí pozemku p.č. 44 v k.ú. Velké Opatovice o výměře 72 m2
zahrádkářským účelům
4. Provedení stavebních úprav (odhlučnění) bytu č.4 v bytovém domě Jevíčská č.p. 366 na vlastní
náklady
5. Provedení stavebních prací na pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Velké Opatovice (provedení hydroizolací
bytového domu p.č. 413, 414, 415) s tím, že nebude poskytovat příspěvek nebo úhradu nákladů na
vybudování okapových chodníků
6. Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce tělocvičny, šaten a umýváren ZŠ Velké
Opatovice“ podle výsledků výběrové komise, tedy uchazeče STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní
1332/32 680 01 Boskovice, IČO 41604041 za cenu realizace zakázky ve výši 6,316.630,-- Kč bez
DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, která byla součástí zadávacího řízení
7. Úhradu nákladů BD Na Strážnici, bytové družstvo, Jubilejní 415 ve výši cca 45.000,- Kč na úpravu
rozvaděče veřejného osvětlení v majetku města, umístěného u štítové zdi bytového domu č.p. 415
8. Provedení stavebních prací na pozemku p.č. 155/2 v k.ú. Velké Opatovice (provedení okapového
chodníku kolem bytového domu č.p. 419, 420, 421) s tím, že nebude poskytovat příspěvek nebo
úhradu nákladů na vybudování okapových chodníků. Příspěvek na přístupový chodník na
pozemcích města k zadnímu vchodu poskytne dle „Zásady – vjezdy (přístupové cesty) na
pozemcích města k nemovitostem vlastníků“ v rozsahu úhrady 5 m2
9. Rozpočtové opatření č. 8
10. Udělení souhlasu ZŠ Velké Opatovice k použití finančních prostředků ve výši 170.000,- Kč
z Fondu investic na provedení malířských prací
11. Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč TJ Sokol Brno – Královo Pole
II. Rada města vzala na vědomí:
1. Výpověď smlouvy na pronájem služebního bytu školníka v ZŠ Velké Opatovice k 31.10.2018
2. Informaci o předání projektové dokumentace stavby „Veřejné WC s rozvodnou“ spol. E.ON
k vyjádření
3. Pandemický plán Jihomoravského kraje
4. Výroční zprávu Charity Moravská Třebová za rok 2017
5. Zápis ze shromáždění starostů Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 dne 25.6.2018
6. Informaci o plánované akci ArtLegálka 2018 dne 28.7.2018
7. Informaci o sdělení p. P B – odstoupení od záměru pronajmout si část pozemku o výměře cca 40 m2
v k.ú. Brťov k dočasnému uložení dřeva
8. Informaci o přerušení dodávky el.é energie ve městě dne 7.8.2018 v době od 7,30 do 10,30 hodin
9. Termín příštího jednání rady města – pondělí 6.8.2018 v 14:00 hodin
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