
rada 282008 

Vloženo - 08.4.2008, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í z 28.jednání Rady města Velká Bystřice ze dne 25.03.2008 v15,00 hod. v zasedací 
místnosti  Městského úřadu Velká Bystřice 

  

  

I.                   Rada města schvaluje: 

  

1.      program 28. jednání rady města 
2.      paušální platbu při zřizování věcného břemene pro ČEZ, tj. jednorázová úhrada ve výši 10 000,00 Kč do 

délky 500 m.  
3.      schvaluje nabídku firmy Vape s r.o. Velká Bystřice s celkovými náklady 536.047,52 Kč. Rada města 

schvaluje rozpočtové opatření ve výši 236.047,00 Kč na celkovou úhradu nákladů na rekonstrukci v MZŠ 
MŠ z rezervy 

4.      nabídku firmy STRABAG a.s. ve výši 457 581,89 Kč dle bodu 3 b) 
5.      nabídku firmy STRABAG a.s. ve výši 636 586,10 Kč dle bodu 3 c) 
6.      na základě Smlouvy o společném postupu zadavatelů výsledky výběrového řízení na akci „silnice III/4432 

Velká Bystřice – průtah“ a dle doporučení hodnotící komise přiděluje veřejnou zakázku firmě Insta 
Olomouc s r.o. za nabídkovou cenu 3 388 271,00 Kč 

7.      Dodatek č. 3 ke smlouvě o správě, nájmu, provozování a údržbě infrastrukturálního majetku – veřejného 
vodovodu města Velká Bystřice, mezi městem Velká Bystřice a Moravskou vodárenskou a.s. 

8.      ustanovení výběrové komise pro vyhodnocení cenových nabídek na veřejnou zakázku DPS sv. Anny –
nástavba a půdní vestavba pokojů a jmenuje její členy: Ing. Marka Pazderu, Mgr. Ivo Slavotínka, Ing. 
Milana Svobodu, Ing. Filipa Štembírka a Mgr. Zdeňka Lakomého. Přípravou a vedením výběrového řízení 
pověřuje rada města Ing. Milana Svobodu. Technickým dozorem je ustanoven Ing. Jaroslav Mádr 

9.      Směrnice pro výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Městem Velká Bystřice 
10.  podání žádosti o dotaci na vybudování: a)  zámeckého amfiteátru  a revitalizace západního křídla zámku; 

b)  rekonstrukce kulturního domu Nadační dle projektů z prostředků ROPu 
11.  vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 2320 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 v k.ú. Velká Bystřice 
12.  „Směrnici Rady města Velká Bystřice pro převody technické infrastruktury do majetku města upravenou 

v bodech 6) a to z min. 10 let na min. 5 let u kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace. 

  

  
II. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení : 

  
1. prodej pozemku p.č. 2022/39-orná půda o výměře 1755 m2; p.č. 2022/48-orná půda o výměře 998 m2; p.č. 

2265-ostatní plocha o výměře 2424 m2; 2022/51-orná půda o výměře 2645 m2, vše v k.ú. a obci Velká 
Bystřice za navrhovanou cenu 250,00 Kč za m2 ; 

2. odkoupení pozemků p.č. 320/13 ostatní plocha o výměře 207 m2; p.č. 320/8; ostatní plocha o výměře 19 
m2; p.č. 321/1-zahrada o výměře 417 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice za následujících podmínek a za 
navrhovanou cenu;  v případě, že majitel pozemků vymaže věcná břemena, rada města doporučuje 
ZM: a)odkoupení všech  uvedených pozemků v k.ú. a obci Velká Bystřice za cenu 100,00 
Kč/m2;   b)odkoupení pouze pozemků p.č. 320/13-ost.plocha o výměře 207m2a p.č. 320/8-ost.plocha o 

výměře 19 m2 (přední díl) za cenu 150,00 Kč/m2; 

  
II.                Rada města ukládá: 

  

1.      odboru výstavby a TS připravit podklady pro zakoupení traktoru na sečení zelených ploch 
2.      odboru výstavby zpracovat pasport sečení zelených ploch ve Velké Bystřici, potřebný k posouzení 

návratnosti pořízené investice. 
3.      odboru výstavby zajistit od žadatele koupi pozemku dle bodu 14 d, předložení zastavovací studie obou 

zamýšlených bytových domů na pozemcích p.č. 448/2a p.č. 447 v k.ú. a obci Velká Bystřice, z hlediska 
počtu parkovacích míst, mobiliáře apod. 

4.      odboru výstavby zajistit od všech žadatelů o pronájem nebytových prostor cenové nabídky na výši 
nájemného. 

  
III.             Rada města revokuje : 

  



1.      usnesení č. 27/I/7 – Směrnice Rady města Velká Bystřice pro převody technické infrastruktury do majetku 
města. 

  

  

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 

  

1.      kontrolu usnesení 
2.      informaci ředitelky MZŠMŠ o seřazení priorit investiční potřeby pro MZŠMŠ 
3.      zprávu o situaci v Masarykově základní škole a mateřské škole, příspěvkové organizaci a ukládá 

místostarostovi požádat předsedu Školské rady MZŠMŠ o svolání mimořádného jednání Školské rady  

  

  

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                                   Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

           starosta města                                                                                               místostarosta 

města 


