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I. Rada města schválila:
1. Zápis z jednání rady města dne 24.9.2018
2. Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8068261028 uzavřené mezi ČSOB Pojišťovna, a. s. a Městem
Velké Opatovice ve věci pojištění požárních vozidel za cenu 69.190,- Kč a pověřuje starostku
podpisem dodatku
3. Smlouvu o příspěvku ve výši 53.983,- Kč, uzavřenou mezi Městem Boskovice a Městem Velké
Opatovice na financování služeb sociální prevence a odborného poradenství, zařazených do
Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
4. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 uzavřené mezi Městem Velké Opatovice a STAVKOM, spol. s r.o.
ve věci „Rekonstrukce tělocvičny, šaten a umýváren ZŠ Velké Opatovice“ za celkovou cenu
6,653.061,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem dodatku
5. Zveřejnit záměr na prodej majetku města – žebříkový automobil IFA W 50 L/DL 30, hasičský
speciál za minimální cenu 75.000,- Kč
6. Doplatek ve výši 62.100,- Kč do rozpočtu Svazku obcí Malá Haná jako spoluúčast na pořízení
multifunkční informační tabule
7. Zařazení žádosti pí M Hé a p. L N do seznamu uchazečů o stavební místo na stavbu rodinného
domu v lokalitě Hliníky
8. Podání žádosti o dataci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Výzva č. 6 –
Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky přes MAS Partnerství
venkova, z.s.
9. Objízdnou trasu pro nákladní automobily a umístění přechodného dopravního značení v souvislosti
s rekonstrukcí Palackého náměstí v Jevíčku a ulicí Okružní IV.
10.V působnosti valné hromady společnosti Služby Města Velké Opatovice, s.r.o. v likvidaci, IČ 277
59 733, se sídlem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, mimořádnou účetní závěrku sestavenou ke
dni 30.9.2018
11.V působnosti valné hromady společnosti Služby Města Velké Opatovice, s.r.o. v likvidaci, IČ 277
59 733, se sídlem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, konečnou zprávu o průběhu likvidace
12.V působnosti valné hromady společnosti Služby Města Velké Opatovice, s.r.o. v likvidaci, IČ 277
59 733, se sídlem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, způsob naložení s likvidačním zůstatkem, a
to jeho vyplacením jedinému společníku společnosti, tj. městu Velké Opatovice
ve výši 832.631,00 Kč
13.Cenovou nabídku spol. STATIKA Bárta s.r.o. na vypracování projektové dokumentace včetně
inženýrské činnosti na novostavbu lávky na ul. Bahna ve výši 310.000,- Kč bez DPH
14.Přidělení bytu č. 3 v domě Bahna č.p. 280 pí M K s podmínkou přihlášení k trvalému pobytu
ve Velkých Opatovicích a pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy
15.Změnu odpisového plánu 1. MŠ Velké Opatovice na rok 2018 o částku 16.686,- Kč. Rada města
schvaluje změnu Závazných ukazatelů pro 1. MŠ Velké Opatovice
II. Rada města neschválila:
1. Přidělení nebytových prostor pro provoz KČT Malá Haná: (adekvátní velikostí požadovaných
prostor město v současné době nedisponuje)
III. Rada města bere na vědomí:
1. Informaci o telefonickém zpětvzetí žádosti pí M W o přidělení bytu z majetku města

2. Srovnání daňové výtěžnosti Města Velké Opatovice za období leden až září 2017 a leden až září
2018
3. Zápis z pracovního předsednictva Svazku obcí Malá Haná konaného dne 27.9.2018
4. Informaci o předpokládaných daňových příjmech pro rok 2019
5. Informaci Místní akční skupiny Partnerství venkova, z.s. o aktuálně vyhlášených výzvách programů:
Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaný regionální operační program (IROP)
6. Zápis z valné hromady Svazu VKMO s.r.o. konané dne 2.10.2018
7. Cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na novostavbu
lávky na ul. Bahna: DOSING – Dopravoprojekt Brno group spol. s r.o. – 460.000,- Kč bez DPH a
JNDS projekt s.r.o. – 375.000,- Kč bez DPH
8. Informaci ředitelky ZŠ Velké Opatovice o čerpání ředitelského volna v průběhu školního roku
2018/2019
9. Informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech v majetku města ke dni 5.10.2018
10.Sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR v souvislosti s povinnostmi v rámci ukončení, zahájení i
pokračování výkonu veřejného funkcionáře / člena rady města
11.Problematiku plánovaných, realizovaných a připravených investičních projektů pro rok 2018
12.Termín příštího jednání rady města – pondělí 22.10.2018 v 15:00 hodin

Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka

Jaroslav Bárta
místostarosta

