
rada 262008 

Vloženo - 31.1.2008, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne 31.01.2008 v 15,15 hod. v zasedací místnosti 

městského úřadu. 

  

  

I.                   Rada města schvaluje: 

  

1. program 26. jednání rady města 

2. zadat zpracování projektové dokumentace na úpravu sociálního zařízení na ZŠ dle jednotlivých etap s tím, 

že  budou obesláni nejméně tři projektanti. 

3. přeložení kabelů vedených na pozemku p.č.65/1 na pozemek 65/2 v k.ú. Velká Bystřice dle předloženého 

snímku. 

4. bere na vědomí ekonomickou analýzu rozšíření kapacity DPS a schvaluje realizaci investiční akce „Rekonstrukce 

rezidenční budovy DPS na Zámeckém náměstí – II. etapa 

5. rámcovou smlouvu na mobilní telefony v síti O2 ve výši měsíčního plnění 30.000,00 Kč dle bodu 14. 

6. uzavření smlouvy na poskytování sociálních služeb na Domě pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici pro paní 

Vlastu Peřinovou a Antonína Langera. 

7. ukončení pronájmu nebytových prostor v kulturním domě s panem Tomáškem Martinem,  Hlubočky dohodou. 

8. schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory v kulturním domě Velká Bystřice 

9. schvaluje záměr prodeje  částí pozemků – ost. plocha p.č. 106/1 o výměře 210 m2 apod.č. 2188/4 – orná půda 

o výměře 471 m2  v k.ú. Velká Bystřice. 

10. záměr města  pronajmout část pozemku p.č. 319/11 v k.ú. Velká Bystřice vedený pod dílem č. 7. 

11. záměr města prodat části pozemků  p.č. 104/4 zahrada  o výměře 280 m2 částí pozemku p.č. 105 zahrada  o 

výměře 342 m2v k.ú. Velká Bystřice. 

12. záměr města pronajmout  pozemek p.č. 2192/105 – chmelnice v k.ú. Velká Bystřice. 

13. Smlouvu o závazku veřejné služby č. 1012073-08 na rok 2008 ve výši 61.600,00 Kč 

14. žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene strpění  umístění vedení veřejného osvětlení, umístění zpevněných dlážděných ploch a ploch 

veřejné zeleně rekonstruovaného Zámeckého náměstí, vstup veřejnosti a vjezd techniky pro případné opravy a 

údržbu na pozemek p.č. 2257- vodní plocha (koryto vodního toku umělé) 

15. žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 2257 – vodní plocha, koryto vodního toku umělého v k.ú. a obci Velká 

Bystřice z ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Velká Bystřice 

16. poskytnutí příspěvku MZŠMŠ 15.000,- Kč na realizaci projektu „Putování za Bystřicemi“ z rozpočtu města VB 

  
II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení: 

1. zamítnutí nabídky odkoupení pozemku 2125/14 v k.ú. Velká Bystřice - ostatní plocha (jiná plocha) o celkové 

rozloze 843 m2 od Českých drah 

2. revokaci usnesení č. 8-I/13 a doporučuje schválit usnesení: „uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s., jako budoucím oprávněným a městem Velká Bystřice jako 

budoucím povinným o uložení kabelového vedení NN na pozemek parc.č. 743 v k.ú. Velká Bystřice za 

jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč“. 



  

III.             Rada města neschvaluje : 

  

1. možnost doplnění kupní smlouvy na prodej části  pozemku p.č. 1355/2 v k.ú. Velká Bystřice o ustanovení o 

zbavení odpovědnosti za schůdnost chodníku vzhledem ke skutečnosti, že pozemek s chodníkem nepřiléhá k p.č. 

1352 a tudíž je požadované doplnění smlouvy bezpředmětné. 

  

  

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení 

2. informaci o jednání s paní Dvořákovou ohledně lávky přes řeku Bystřici 

3. informaci starosty o dvoudenní pátrací akci 

4. informaci starosty o rekonstrukci ul. Na Letné 

5. informaci o vodním náhonu 

6. informaci o připravovaném jednání s regionálními poslanci 

7. výsledky grantového řízení Grantového programu MZŠMŠ Velká Bystřice 

8. s tím, že možnost využití služeb firmy Bohemia energie je pro další diskusi včetně  zjištění možných rizik pro 

město. 

9. informaci starosty o žádosti Eurospektra Group a.s. Praha dle bodu 18 h) 

  

  
V.                 Rada města ukládá : 

  

1. městskému úřadu připravit návrh na řešení technické infrastruktury v celé lokalitě Kopanin a to jak  ve výstavbě 

společnosti Devak, tak  i p. Jaroslava Pazdery. 

2. starostovi a místostarostovi jednat s panem R. Škutou ohledně budovy zastávky ČD, která je v majetku města, 

jeho údržby, možnost využití ke komerčnímu pronájmu  a jako poslední varianta je i   zbourání zastávky ČD. 

  

  

  

  

  

Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                         Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                 starosta města 

 


