Usnesení č. 2
z 19.11.21018
I. Rada města schválila:
1. Kupní smlouvu a Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Velké Opatovice
a EUROMEDIA GROUP, a.s. ve věci nákupu knižního materiálu pro městskou knihovnu
2. Vybudování vodoměrné šachty na části pozemku p.č. 967 v k.ú. Velké Opatovice u
rodinného domu Šraňky č.p.109 s tím, že před započetím prací bude žadatelem zajištěno
vyjádření a souhlasné stanovisko vlastníků inženýrských sítí
3. Zařazení žádosti p. P L do seznamu uchazečů o stavební místo na stavbu
rodinného domu v lokalitě RD Hliníky
4. Zařazení žádosti p. B I do seznamu uchazečů o stavební místo na stavbu
rodinného domu v lokalitě RD Hliníky
5. Zařazení žádosti p. M Š do seznamu uchazečů o přidělení bytu
6. Poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a
slabozrakých (SONS)
7. Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pí Yvoně Okáčové (Farma u Lamáka)
8. Zařazení žádosti pí B D do seznamu uchazečů o přidělení bytu
9. Rozpočtové opatření č. 15
10.Změnu rozpočtu 1. MŠ Velké Opatovice ve výši 46.000,- Kč
II. Rada města neschválila:
1. Poskytnutí finančního daru Integračnímu centru Stonožka – Ostrava Hrabůvka
III. Rada města bere na vědomí:
1. Informaci z jednání s ředitelem VOS zemědělců, a.s. ve věci odstranění části suchých
stromů z větrolamu podél silnice č. 372 ve směru na Jevíčko a o jednání se zástupcem SÚS
Blansko
2. Nabídku Kamenosochařství Hemzal na opravu kříže u kapličky v Bezděčí u Velkých
Opatovic
3. Smlouvu o nájmu učebny uzavřenou mezi Základní školou Velké Opatovice, příspěvková
organizace a Mgr. Zorkou Ryšánkovou
4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Velké Opatovice za období 1.1. –
30.9.2018
5. Doplnění informací k udělenému souhlasu pro ZŠ Velké Opatovice s realizací projektu
Šablony II. (projekt OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
6. Záznam o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018,
provedené v 1. MŠ Velké Opatovice dne 11.10.2018, nedostatky budou řešeny odborem
SMM s vedením 1.MŠ
7. Žádost Společenství vlastníků jednotek Velké Opatovice, Hliníky 514 o odstranění
usychajícího smrku
8. Účetní závěrky příspěvkových organizací – 1. MŠ, 2. MŠ a ZŠ Velké Opatovice
9. Účetní závěrku Města Velké Opatovice
10.Informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech v majetku města ke dni 15.11.2018
11.Pozvání na jednání zástupců TS Malá Haná s občany dne 19.11.2018 od 17:00 hod v sále
kina a informaci o důvodu založení a záměrech činnosti této organizace
12.Informaci o přípravě rozpočtu města pro rok 2019

13.Informaci o provedeném šetření v Bezděčí u Velkých Opatovic ve věci opakované žádosti
pí Nekvindové o prodej části pozemku p.č. 381/1. Návrh: projednat s pí Nekvindovou jiný
způsob užívání dotčené části pozemku p.č. 381/1
14.Upozornění tajemníka na povinnost členů rady města podat výstupní a vstupní oznámení
do Centrálního registru oznámení v termínu do 30.11.2018 a předání „přihlašovacích
jmen“ a hesel pro registraci nových členům rady města
15.Informaci o jednání se zástupci VOS zemědělců, a.s. a dohodnutí činností v rámci zajištění
zimní údržby komunikací města a komunikací v místních částech
16.Připomínku žádosti p. Širůčka o odstranění stromu u bytového domu Záhumení č.p. 596
17.Dotaz na možnost o rozšíření veřejného osvětlení mezi ul. Dlouhá a Eduarda Ušela a mezi
ul. Nová a ul. Jevíčská (zkratka, kde není chodník přes pozemek p.č. 322/1)
18.Požadavek na opravu chodníku na ul. Dlouhá od č.p. 275 minimálně po čp. 333
19.Termín příštího jednání rady města – pondělí 26.11.2018 v 8:15 hod
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