Usnesení č. 5
z 10.12.2018
I. Rada města schválila:
1. Nabídku spol. KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ Petr Urban na úpravu kotelny
v areálu bývalé SŠUPT Velké Opatovice pro parkování hasičského vozidla
(vysokozdvižná plošina) za cenu 78.590,- Kč včetně DPH
2. Doporučení zastupitelstvu města schválit starostku Ing. Kateřinu Gerbrichovou, jako
určeného zastupitele podle stavebního zákona za město Velké Opatovice, pro jednání ve
věci „Územní plán města Velké Opatovice“
3. Směrnici č. 32 Inventarizace majetku a závazků s účinností 10.12.2018
4. Dodatek č. 1 Směrnice č. 37 O Fondu rozvoje bydlení města Velké Opatovice
5 Směrnici č. 15 K hospodářské činnosti s účinností 10.12.2018
6. Účast města v projektu „Pozor drogy“ s finanční podporou 9.405,- Kč bez DPH
7. Zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Rekonstrukce
mostu ev.č. VO-M003
8. Zajištění služeb spol. Naviga4, s.r.o. na dotační poradenství pro projekt města Velké
Opatovice „Modernizace učebny pěstitelských prací a skleníku ZŠ Velké Opatovice“
z výzvy 68 IROP v cenové úrovni 32.000,- Kč bez DPH
9. Podání žádosti o nadační příspěvek pro finalisty ankety STROM ROKU 2018 z Nadace
Partnerství ve výši 77.000,- Kč
10. Ošetření stromů na pozemcích v majetku města p.č. 2299 v k.ú. Velké Opatovice,
pozemků p.č. 387/1 a 404/1 v k.ú. Korbelova Lhota a pozemků p.č. 40/1 a 639 v k.ú.
Brťov u Velkých Opatovic v rámci projektu „Ošetření stromů v katastru Velkých
Opatovic, lavičky a propagační materiály“
11. Dotace do 50 tis. Kč organizacím dle přílohy a veřejnoprávní smlouvy jednotlivým
organizacím dle Pravidel přidělování dotací a pověřuje starostku podpisem smluv. Rada
města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotace nad 50 tis. Kč organizacím dle
přílohy
II. Rada města neschválila:
1. Zařazení žádosti pí L F do seznamu uchazečů o přidělení bytu
III. Rada města vzala na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Upozornění Jihomoravského kraje na existenci Projektu Zdravý kraj
Zprávu o činnosti Městské policie Velké Opatovice za měsíc listopad 2018
Zprávu o počtu a rychlosti projiždějících vozidle kolem měřícího zařízení na ul. Jevíčská
Informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech v majetku města ke dni 30.11.2018
Termín příštího jednání rady města – pondělí 17.12.2018 v 8:15 hod

Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka

Jaroslav Bárta
místostarosta

