
rada 222007 

Vloženo - 10.11.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 22. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 29.10.2007 v 15,30 hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu. 

  

  

I.                   Rada města schvaluje: 

  

1. program 22. jednání rady města 
2. schvaluje a  dává mandát k podpisu dopisu na vládu ČR, zaslaném Sdružením obcí dotčených činností 

VVP Libavá. 
3. variantu b), tj. pro všechny projíždějící auta ponechat 50 km/hod. 
4. s platností od 1.11.2007 do 30.06.2008 v časově omezených hodinách (běžný nájem 400,-- Kč/hod.) 

bezplatný pronájem tělocvičny pro vymezený okruh: 
a)   mládež do 15-ti let 
b)      organizované bystřické spolky, pod vedením odpovědného vedoucího 
c)      uzavřená smlouva o užívání prostor tělocvičny.  

5. využití vitrin na budově č.p. 19 pro oddíl SK Velká Bystřice – házená. 
6. zakoupení a  namontování příčních prahů na ul. Tovární. 
7. rozpočtové opatření p.o. MZŠ dle bodu 9.) 
8. vyhotovení energetického auditu na č.p. 16 firmou Ing. Olga Lorencová, IČ 68307489 
9. uzavřít smlouvu o pobytu na DPS s paní M. Andreášovou a o poskytování pečovatelských služeb na DPS 

Velká Bystřice 
10. pronájem  pozemku p.č. 447 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 2,--Kč/m2.  
11. záměr města pronajmout pozemek p.č. 319/3 a 319/11 v k.ú. Velká Bystřice.  
12. pronajmout pozemek p.č. 1119 o výměře 776 m2, 1120 o výměře 311 m2, 1121 o výměře 803 m2, 1122 o 

výměře 512 m2vše v k.ú. Velká Bystřice na dobu 5 let s roční výpovědní lhůtou za cenu 1,50 Kč/m2/rok 
13. záměr města prodat pozemky p.č. 2148/5 o výměře 3595 m2. 
15. příspěvek ve výši 1.500 Kč pro Klub seniorů k využití na schůzovou činnost 
16. u dotaci folklornímu souboru Haná ve výši 20.000 Kč na zajištění výuky dětí na hudební nástroje a uvolnit 

požadovanou částku začátkem roku 2008 po schválení rozpočtu města 2008. 
17. záměr města prodat část pozemku p.č. 1979/19 v k. ú. Velká Bystřice za cenu 300 Kč/m2.¨ 
18. záměr prodeje pozemků p.č. p.č. 2022/51 o výměře 2645 m2, 2022/48 o výměře 998 m2 ,2022/39 o výměře 

1755 m2, 2022/10 o výměře 1073 m2 a část pozemku p.č. 2265, vše   v k.ú. Velká Bystřice 

  

  

  
I.                   Rada města doporučuje ZM ke schválení: 

  

1.         SMLOUVU O SPOLEČNÉM POSTUPU ZADAVATELŮ na rekonstrukci silnice Na Letné s Krajským 
úřadem Olomouckého kraje. . 

2.         prodej pozemku p. č. 1816/16 a část pozemku 1817/1 (dle geometrického plánu, který uhradí  kupující 
vše v k.ú Velká Bystřice za cenu 250 Kč/m2 

3.         prodej pozemku 1809/1, část pozemku 1817/1 v k.ú. Velká Bystřice panu V.S. Velká Bystřice ( dle 
geometrického plánu) za cenu 250 Kč/m2 

4.         zastupitelstvu města uzavřít s Komerční bankou smlouvu na krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 
3.000.000 Kč na financování provozních výdajů města Velká Bystřice koncem roku 2007 a na rok 2008. 

  

  
II.                Rada města bere na vědomí: 

  

1. informaci o finanční situaci města 
2. informaci o ukončení provozu sběrny prádla a oděvů. 
3. informaci předsedkyně finančního výboru o stavu   hospodaření příspěvkových organizací. 

  

  
III.             Rada města nedoporučuje ZM ke schválení : 



  
1. ZM změnu územního plánu z rekreační na bytovou v lokalitě Vinohrádky 

  

IV.              Rada města ukládá: 

  

1.      městskému úřadu vyjednat co nejvýhodnější podmínky dle bodu 12 
2.                  projednat výši finančních prostředků na grafickou identitu města a její výši  začlenit   do rozpočtu města 

2008 
3.      městskému úřadu vyzvat investory k předložení cenové nabídky na prodej pozemků dle bodu 15 d) 
4.      odboru výstavby vyzvat majitele sousedních pozemků k p.č. 2148/5 v k.ú. Velká Bystřice, aby předložili 

grafický zákres kudy má vést věcné břemeno přístupu k jejich pozemkům.. 
5.      starostovi a místostarostovi dojednat s Komerční bankou  co nejvýhodnější úrokovou sazbu. Termín 

čerpání úvěru od 13.12.2007. 

  
V.                 Rada města neschvaluje: 

  

2.      umístění reklamy na protihlukovou stěnu u Makra 

  

  

  

  

  

Mgr. Ivo Slavotínek                                                                      Ing. Marek Pazdera 

        místostarosta města                                                                            starosta města 

 


