
rada 022006 

Vloženo - 05.1.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 2. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 27.11.2006 v 7,30 hod. v příspěvkových 
organizacích města a kanceláři starosty města 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1. program jednání 2. rady města Velká Bystřice 
rozpočtové opatření  ve výši 22.772,60 Kč 

UZ § Položka Částka 

  6409 5909 – rezerva -22.772,60 Kč 

  3419 5221- příspěvky organizacím          +22.772,60 Kč 

        rozpočtové opatření výdaje ve výši 40.000 Kč na krytí příspěvků sportovní komise 

UZ § Položka Částka 

  6409 5909 – rezerva -40.000 Kč  

  3419 5221- příspěvky organizacím            +40.000 Kč 

  
2. jmenování komise pro vyhodnocení rekonstrukce kulturního domu  dle bodu 10) 
3. jmenování hodnotící komise rady města pro veřejnou zakázku „Poskytnutí úvěru pro dílčí financování 

stavby 2 bytových domů – 2x 17 b.j. ul. Svésedlická, včetně technické infrastruktury dle přílohy 
4. cenovou směrnici rady města Velká Bystřice pro prodeje a pronájmy pozemků v majetku města 
5. záměr města pronajmout pozemky na p.č. 319/3 a 319/11 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 2,-- Kč/m2 a rok 

na dobu neurčitou s tím, že výpovědní doba je 6 měsíců. Změna výše nájmu bude nájemci vždy dopředu 
písemně oznámena 

6. vyplacení mimořádných odměn pro ředitele příspěvkových organizací města dle přílohy 
7. vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům města dle přílohy 
8. nájemní smlouvu s Ravelou a.s. na nebytové prostory dle bodu 26) 
9. rozpočtové  opatření ve výši 123.000 Kč  na úhradu výdajů s vyplacením odměny při skončení funkčního 

období dle bodu 27): 

UZ org § Položka Částka 

    6112 5023 –odměny členů zastupitelstev obcí a krajů  +123.000 Kč 

    celkem 
  +123.000 Kč 

    § Položka Částka  

    6409 5909 -Rezerva -123.000 Kč  

    Celkem 
  -123.000 Kč  

 
       

10. poskytnutí příspěvku na vybudování veřejné části vjezdu u č.p. 249 dle bodu 28) 
11. poskytnutí úhrady nákladů na výroční schůzi SENIOR KLUB při městském úřadě do výše 1.000 Kč 
12. pronájem bytu pro paní Jaroslavu Kroupovou na domě č.p. 12 an dobu určitou do 31.12.2007 

  
II.                Rada města ukládá : 

  

1. Starostovi města svolat schůzku  se zájemci pozemků v průmyslové zóně 
2. starostovi města jednat s manažerem  Mikroregionu Bystřička  dle bodu 7.) 
3. starostovi a tajemnici městského úřadu vypsat  výběrové řízení na právnické služby včetně právní 

poradny pro občany 
4. tajemnici MěÚ zajistit aktualizaci Jednacího řádu dle připomínek rady města 

  

  

  
III.             rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení : 

  



1. přijetí revolvingového úvěru ve výši 3,000.000 Kč od Komerční banky a.s. 
2. přijetí investičního úvěru ve výši 2,358.137 Kč  u České spořitelny a.s. na krytí projektu „Oprava 

komunikace, ulice Husova, Velká Bystřice 
3. prodej bytové jednotky – byt pro manžele Langerovy za cenu 220.000 Kč 
4. prodej bytové jednotky – byt pro manžele Večerkovy za cenu 270.000 Kč 
5. prodej půdního prostoru Jaroslavu Langerovi za cenu 400.000 Kč 
6. prodej pozemku p.č. 57/3-zahrada a nádvoří o výměře 255 m2 v k.ú. Velká Bystřice manželům 

Večerkovým za cenu 110 Kč/m2 
7. prodej pozemku p.č. 58/2 – zahrada o výměře 150 m2 a pozemku p.č. 58/3 – zahrada o výměře 150 

m2 manželům Langerovým za cenu 110 Kč/ m2 
8. prodej předzahrádky za cenu 70 Kč/m2 dle bodu 16) 
9. prodej pozemku p.č. 2244 v k.ú. Velká Bystřice z důvodu jediného vhodného přístupu k čištění vodního 

náhonu 
10. jmenování ředitele ÚSP – Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 
11. rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města a to v rozpětí 50% rozpočtu jednotlivého 

paragrafu s maximální hodnotou 300.000 Kč 

  

  

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení 
2. informace o schválených investičních akcích do rozpočtu města na rok 2007 
3. informace o prodeji bytů a zahrad u domu č.p. 23 a 566 
4. informace o jednání s panem Musilem – J.M.I.T 
5. informaci o převodu pozemků Na Svobodě 

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                     Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 
starosta města                                                                   místostarosta města 

 


