Usnesení č. 3
z 26.11.2018
I. Rada města schválila:
1. Dodatek č. 1 Smlouvy uzavřený mezi Městem Velké Opatovice a STAVBY JZL s.r.o. na
akci „Novostavba parkovacích ploch, ul. Dlouhá, nám. Míru“ a pověřuje starostku města
podpisem Dodatku č. 1
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330048247/001 uzavřenou mezi Městem
Velké Opatovice a E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy
3. Čerpání Fondu investic 2. Mateřské školy Velké Opatovice v celkové výši 104.954,-- Kč
4. Projektovou dokumentaci k ohlášení odstranění stavby „Odstranění mostu Bahna“
5. Příspěvku na občerstvení členům Sboru pro občanské záležitosti a členům Komise pro
projednávání přestupků ve výši 250,-- Kč/osoba
II. Rada města neschválila:
1. Zařazení žádosti p. J N do seznamu uchazečů o přidělení bytu
III. Rada města vzala na vědomí:
1. Návrh investic města na rok 2019 včetně výhledu na období 2020 - 2022
2. Informaci – aktualizace podpory č. 11/2018 na možnost získání dotace na akci „Velká
Roudka – napojení na vodovod Velké Opatovice“
3. Informaci o projektu MAP II. v oblasti vzdělávání v ORP Boskovice – verze č. 3
4. Informaci z jednání se zástupci spol. Kabelová televize CZ s.r.o. ve věci údržby a
modernizaci technického vybavení systému kabelové televize a úpravy ceny za dodávku
programové nabídky na rok 2019
5. Zprávu o činnosti Městské policie Velké Opatovice za měsíc říjen 2018
6. Zprávu Městské policie Velké Opatovice o počtu a rychlosti projíždějících vozidel kolem
měřícího zařízení na ul. Jevíčská za období od 7.10. 2018 do 7.11.2018
7. Seznam uchazečů o přidělení pozemku na výstavbu rodinného domu v lokalitě Hliníky
8. Zápis z jednání Bezpečnostní rady ORP Boskovice ze dne 19.11.2018
9. Žádost pí A K o provedení stavební úpravy části objektu Bahna č.p. 280
10.Informaci o vydání Zásad Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D8220 – podpora pro
poskytování dotací obcím s 3001 – 10000 obyvatel
11.Výroční zprávu o činnosti ZŠ Velké Opatovice za školní rok 2017/2018
12.Termín příštího jednání rady města – čtvrtek 29.11.2018 v 8:00 hod
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