
rada 192007 

Vloženo - 27.9.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z 19. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 27.8.2007 v 16,00 hod. 

v kanceláři starosty města. 

  

I.                   rada města schvaluje: 

  

1. program 19. jednání rady města 
2. vítěze výběrového řízení na stavbu výtahu na DPS Velká Bystřice stavební firmu Zendulka 
3. uzavření smlouvy o výkonu právy nemovitostí v domě č.p. 906 a907 s paní Danou Egerovou IČ 692 34 477 

a Danou Hegingerovou IČ 681 78 158 
4. přijetí finančního daru dle bodu 6.) 
5. zakoupení mycího automatu na hloubkové čištění dle nabídky firmy Pospíšil Zlín, Masarykově základní 

škole a mateřské škole Velká Bystřice. Finanční prostředky budou čerpány z rezervního fondu 
6. výsledek výběrového řízení na vybudování komunikace na ul. Kolárova a to firmou Insta Olomouc s r.o. 

za částku 1,039.723,40 Kč vč. DPH 
7. záměr města Velká Bystřice na prodej části pozemku p.č. 778/2 o výměře 73 m2 v k.ú. Velká Bystřice 
8. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1953 o výměře 96 m2 vše v k.ú. Velká Bystřice 
9. záměr prodeje pozemku p.č. 1654 – ostatní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. Velká Bystřice 
10. uzavření smlouvy o poskytování soc. služeb v DPS sv. Anny . Budou obývat byt pro příbuzenskou dvojici 

v budově na Týnecké ul., 1. patro 
11. doplněné znění „Cenové směrnice Rady města pro prodeje a pronájmy pozemků v majetku MVB“, která 

nově upravuje ceny pronájmů pozemků pro podnikatelské účely. Základní minimální cena pronájmu je 
100,- Kč/m2/rok, snížená cena pronájmu pro živnosti za účelem uspokojování základních živ. potřeb je 
50,- Kč/m2/rok 

12. schvaluje pořadník žadatelů o městské nájemní byty v ul. Svésedlická, jak jej předložila bytová komise a 
dává mandát městskému úřadu obsazovat byty v pořadí podle tohoto pořadníku. 

13. vznik ad hoc komise pro vyhodnocení architektonických návrhů řešení Zámeckého nám. ve složení: Ing. 
Pazdera, Mgr. Slavotínek, Ing. Svoboda + 2 další členové stavební komise + 2 zástupci Okrášlovacího 
spolku 

  
II.                rada města neschvaluje: 

  

1. záměr prodeje nemovitosti č.p. 66 včetně pozemku p.č. 45 vše v k.ú. Velká Bystřice 
2. záměr prodeje pozemku p.č. 1980/21 a 1980/5 orná půda o výměře 1175 m2 v k.ú. Velká Bystřice 

  

  
III.             rada města ukládá : 

  

1. městskému úřadu  jednat se zájemci o pronájem nebytových prostor v bývalé prodejně květinek na 
Zámeckém náměstí č.p. 81 

2. městskému úřadu zaslat dopis uživateli pozemku , aby posekl a udržoval svoje pozemky na ul. ČSA. 

  

  
IV.              rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1. koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/74 na pozemcích p.č. 2232/126-ostat. plocha, silnice o 
výměře 377 m2 a 2232/161- ostat.plocha, silnice o výměře 244 m2 v k.ú. Velká Bystřice od České státní 
spořitelny, státního podniku „v likvidaci“, Václavské nám. 42, 11000 Praha 1, za celkovou nabízenou cenu 
740,- Kč za podíly na obou nemovitostech, dle znaleckého posudku předloženého Českou státní 
spořitelnou, státním podnikem „v likvidaci“ 

  

  

  
V.                 rada města bere na vědomí: 

  



1. kontrolu usnesení 

  

Ing. Marek Pazdera , starosta města 

Mgr. Ivo Slavotínek, místostarosta města   

 


