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Usnesení
č. 19

I. Rada města schválila:
1. Zápis z jednání rady města dne 27.8.2018
2. Přílohu č.1 Smlouvy uzavřené mezi Městem Velké Opatovice a spol. SUEZ Využití zdrojů a.s.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Velké Opatovice a Spolkem Divadla
NaŽivo a pověřuje starostku podpisem Dodatku
4. Nabídku spol. STATIKA Bárta s.r.o. na určení zatížitelnosti mostu „Dolensko“ ve výši 18.000,-Kč bez DPH
5. Nabídku spol. STATIKA Bárta s.r.o. na určení zatížitelnosti mostu „Žleb“ ve výši 18.000,-- Kč
bez DPH
6. Nabídku spol. STATIKA Bárta s.r.o. na vypracování projektové dokumentace pro odstranění mostu
„Bahna“ ve výši 40.000,-- Kč bez DPH
7. Poptat cenu na vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na novostavbu
lávky na ul. Bahna
8. Navýšení provozních prostředků 2. Mateřské školy Velké Opatovice o částku 100.000,-- Kč na
výměnu vstupních branek, nákup sítí a herních prvků na školní zahradu
9. Finanční nabídku Ing. Lenky Porketové na vypracování Plánu rozvoje sportu města Velké
Opatovice v rozsahu cca 40 hod práce
10.Zapůjčení 2 ks párty stanů pí Ivetě Holasové – Ranč pod Doubím dne 13.10.2018 na akci
„Seminář s Dášou Rozsívalovou“
11.Sazebník poplatků, prodejních cen a nájemného s účinností od 10.9.2018
12.Umístění informační tabule (reklamy) na autobusové zastávce na ul. Jevíčská a směrových šipek na
2 sloupy veřejného osvětlení na ul. Jevíčská a Na Zkratce pro Květinářství Dárečkov za poplatek
dle Sazebníku poplatků
13.Navýšení provozních prostředků 1. Mateřské školy Velké Opatovice o částku 73.600,- -Kč na
provozní výdaje a navýšení investičních prostředků na zajištění odvětrávání kuchyně o částku
165.100,-- Kč
14.Čerpání Fondu investic 1. Mateřské školy Velké Opatovice v celkové výši 918.100,-- Kč
15.Poskytnutí finančního daru ve výši max. 10.000,- Kč Nadaci partnerství (dle počtu hlasovacích
archů do ankety Strom roku 2018)
16.Rozpočtové opatření č. 11/2018
II. Rada města neschválila:
1. Zapůjčení 3 ks stolních setů pí Ivetě Holasové – Ranč pod Doubím dne 13.10.2018 na akci
„Seminář s Dášou Rozsívalovou“
III. Rada města bere na vědomí:
1. Cenovou nabídku spol. STATIKA Bárta s.r.o. na vypracování projektové dokumentace včetně
inženýrské činnosti na novostavbu lávky na ul. Bahna
2. Informaci o řešení stížnosti obyvatel bytového domu Jevíčská č.p. 364 na způsob využívání části
pozemku p.č. 322/1 pí T k zahrádkářským účelům
3. Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k žádosti Města Velké Opatovice o
bezúplatný převod pozemku p.č. 1980 v k.ú. Velké Opatovice
4. Informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech v majetku města ke dni 7.9.2018

5. Oznámení ředitelky 1. Mateřské školy Velké Opatovice o nepřítomnosti v zaměstnání ve dnech 13.
– 21.9.2018 z důvodu čerpání řádné dovolené
6. Požadavek na úklid prostranství kolem kontejnerů na separovaný odpad v lokalitě „U šachty“
7. Návrh na umístění technických prostředků zamezujících průjezd automobilů tzv. „Dračkovou
bránou“
8. Požadavek na provedení kontroly technického stavu dětských herních prvků instalovaných ve městě
a v místních částech
9. Termín příštího jednání rady města – pondělí 24.9.2018 v 15:00 hodin

Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka

Jaroslav Bárta
místostarosta

