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Usnesení
č. 22

I. Rada města schválila:
1. Zápis z jednání rady města dne 8.10.2018
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330046354/001 uzavřenou mezi Městem Velké
Opatovice a E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy
3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Smolno –
VN248 výměna UO 0067 – aktualizace PD“ č. IE-12-2005031/VB/1 uzavřenou mezi Městem
Velké Opatovice a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 7.000,- Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
4. Dodatek č. 2 /2018 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby
„Velké Opatovice, Hliníky – infrastruktura“ č. 4738 uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje starostku podpisem dodatku
5. Dodatek č. 1 Smlouvy uzavřené mezi Městem Velké Opatovice a STAVBY JZL s.r.o. na akci
„Novostavba chodníku a veřejného osvětlení ke hřbitovu“ ve věci vícenákladů ve výši 174.028,34
Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem dodatku
6. Pořízení nového vozidla v souladu se schváleným rozpočtem a pověřuje Ing. Jana Šafáře úkony
spojenými se zakoupením vozidla, registrací vozidla a zmocňuje jej k podpisu kupní smlouvy
7. Sazebník poplatků, prodejních cen a nájemného s účinností od 22.10.2018
8. Zřízení vytápění prostoru centrálních šaten v objektu Mládežnická č.p. 430
9. Poskytnutí daru v celkové výši 3.000,- Kč na odměny v rámci soutěže „Strom roku 2018“
10.Rozpočtové opatření č. 13/2018
11.Pronájem občerstvení na Koupališti Velké Opatovice na letní sezonu 2019
12.Zařazení projektů školských zařízení města Velké Opatovice do strategického rámce MAP II
Boskovice
13.Výsadbu „Lípy svobody“ k 100. Výročí založení Československa
14.Zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 1808 v k.ú. Velké Opatovice
II. Rada města vzala na vědomí:
1. Informaci o změnách na autobusové lince č. 680861 Moravská Třebová – Jevíčko (Velké
Opatovice), platných od 9.12.2018
2. Opakovanou žádost pí V N o prodej části pozemku p.č. 381/1 v k.ú. Bezděčí u
Velkých Opatovic
3. Zprávu o činnosti Městské policie Velké Opatovice za období září 2018
4. Zprávu Městské policie Velké Opatovice o počtu a rychlosti projíždějících vozidel kolem měřícího
zařízení na ul. Jevíčská za období od 6.9.2018 do 7.10.2018
5. Oznámení KÚ Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a právní o zahájení dílčího přezkoumání
hospodaření města ve dnech 12. – 13.11.2018
6. Informaci o nepředělení dotace městu z výzvy „JSDH _V1_2019 – pořízení nebo rekonstrukce
cisternové automobilové stříkačky
7. Návrh na přizvání zástupce spol. STATIKA Bárta s.r.o. k upřesnění a podání upřesňujících
informací k projektové dokumentaci lávky na ul. Bahna
8. Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného k 30.9.2018
9. Informaci o předpokládaných nákladech na realizaci akce „Velké Opatovice – Oprava kanalizace u
MěÚ“ ve výši cca 560 tis. Kč bez DPH
10.Informaci o Konečném seznamu návrhů podaných u Krajského soudu v Brně ve věcech týkajících
se voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

11.Upozornění na „propadlá“ místa na místních komunikacích u kanalizačních šachet na Dolensku a
Šraňkách
12.Termín příštího jednání rady města – pátek 2.11.2018

Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka

Jaroslav Bárta
místostarosta

