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Usnesení
č. 20

I. Rada města schválila:
1. Zápis z jednání rady města dne 10.9.2018
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330046941/001 uzavřenou mezi Městem Velké
Opatovice a E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy
3. Zveřejnění záměru na pronájem občerstvení na Koupališti Velké Opatovice v sezoně 2019
4. Pronájem nebytových prostor – centrální šatna + místnost č. 115 a 117 v objektu Mládežnická č.p.
430 spol. Pharmacorp CZ s.r.o. a provedení stavebních úprav včetně vytápění na vlastní náklady
žadatele
5. Rozpočtové opatření č. 12/2018
6. Zařazení žádosti pí M W do Seznamu uchazečů o přidělení bytu v majetku města
7. Zrušení Investiční a stavební komise a Komise pro požární ochranu ke dni voleb, tedy k 5.10.2018
8. Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce pódia ve stálém kině
9. Přechod fyzické osoby MUDr. Alexis Regueyra Bolaňos na společnost s ručením omezeným
v pronajatých prostorách ve zdravotním středisku ve Velkých Opatovicích
10.Průběžné vícenáklady k 10.9.2018 k investiční akci „Rekonstrukce tělocvičny, šaten a umýváren
ZŠ Velké Opatovice“ v celkové výši 213.615,58 Kč bez DPH
II. Rada města neschvaluje:
1. Odškodnění p. L P za škodu vzniklou poškozením pneumatiky jeho vozidla jízdou po
místní komunikaci
III. Rada města vzala na vědomí:
1. Ohlášení o provedení průzkumného vrtu na pozemku p.č. 467/3 v k.ú. Svárov
2. Studii proveditelnosti projektu „Sociální bydlení ve Městě Velké Opatovice“
3. Vyjádření HZS Jihomoravského kraje k uznání škody na motorovém vozidle
4. Informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech v majetku města ke dni 20.9.2018
5. Zprávu o činnosti Městské policie Velké Opatovice za srpen 2018
6. Zprávu Městské policie Velké Opatovice o počtu a rychlosti projíždějících vozidel kolem měřícího
zařízení na ul. Jevíčská za období od 6.8.2018 do 6.9.2018
7. Informaci o průběhu stavby „Rekonstrukce tělocvičny, šaten a umýváren ZŠ Velké Opatovice“
včetně plnění jednotlivých položkových rozpočtů této akce ke dni 21.9.2018
8. Požadavek na zajištění pravidelného úklidu „autobusového nádraží“
9. Požadavek na opravu samozavírače u vstupních dveří do zámeckého sálu
10.Požadavek na přípravu místa pro umístění lavičky u chodníku k „novému“ hřbitovu
11.Termín příštího jednání rady města – pondělí 8.10.2018 v 15:00 hodin
Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka

Jaroslav Bárta
místostarosta

