Usnesení č. 4
z 29.11.2018
I. Rada města schválila:
1. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST a.s. ve věci dodávky realizace akce „Velké Opatovice – oprava kanalizace
u MěÚ“ za cenu 539.754,-- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy
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. Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Velké Opatovice a manžely
J H a I H ve věci změny výměry pozemku určeného
k pronájmu a výše nájmu a pověřuje starostku podpisem Dodatku
4. Dodatek č. 1 Smlouvy o bezúplatném užívání majetku ve vlastnictví České republiky,
uzavřené mezi Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a
Městem Velké Opatovice a pověřuje starostku podpisem Dodatku
5. Zveřejnit záměr na prodej části pozemku p.č. 274/1 o výměře cca 192 m2 a prodej části
pozemku p.č. 275/7 o výměře cca 287 m2 v k.ú. Velká Roudka. Skutečná velikost výměry
bude odvislá od geodetického zaměření
6. Doporučuje zastupitelstvu města schválit pro rok 2019 cenu vodného a stočného dle
varianty č. 5
7. Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pí E M a finančního daru ve výši
5.000,- Kč p. D B
8. Čerpání finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč v roce 2018 na propagaci vítězného
stromu ČR 2019 „Zádvorská lepa“ v soutěži „Evropský strom roku“
9. Umístění reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení ve městě ve dnech 30.11. –
6.12.2018 v rámci hostování cirkusu VENASIS
10.Udělení předchozího souhlasu ZŠ Velké Opatovice k přijetí finančního daru ve výši
31.000,-- Kč od spol. PODA Ostrava na provoz školy
11.Rozpočtové opatření č. 11
II. Rada města bere na vědomí:
1. Návrh rozpočtu města Velké Opatovice na rok 2019
2. Návrh rozpočtu fondů města Velké Opatovice na rok 2019
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2020 – 2022
4. návrh investic města v roce 2019
5. Informaci o vývoji ceny vodného a stočného za období 2015 – 2018 včetně návrhů (č. 1-5)
pro stanovení ceny na rok 2019
6. Srovnání daňové výtěžnosti Města Velké Opatovice za období leden až listopad 2017 a
leden až listopad 2018
7. Informaci o zveřejnění na úřední desce města (26.12.2018) povinné informace k projednání
rozpočtu města na rok 2019, rozpočtu fondů na rok 2019 a střednědobého výhledu do roku
2022
8. Informaci o návrhu programu pracovní porady zastupitelstva města dne 6.12.2018 v 18:00
hod
9. Termín příštího jednání rady města – pondělí 10.12.2018 v 8:15 hod
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