
rada 272008 

Vloženo - 17.3.2008, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z  27. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 27.02.2008 v 15,00 hod.  v zasedací místnosti 
městského úřadu Velká Bystřice 

I.                   rada města schvaluje: 

1. program 27. jednání rady města, 
2. cenový návrh PD na úpravy hygienických zařízení MZŠ zpracované Slezák – projekce TZB ve výši 

90 000,00 Kč s tím, že  dokumentace pro provádění staveb bude rozdělena samostatně na stavební část, 
zdravoinstalaci a větrání a elektroinstalace. Součástí dokumentace bude položkový rozpočet, 

3. nabídku firmy ALCOMA Praha za cenu 271 000,00 Kč bez DPH dle bodu 3), 
4. finanční krytí nákupu rádiového spoje dle návrhu p.o . dle bodu 4), 
5. předat záležitost stočného  Zempomarket Bečváry advokátní kanceláři zastupující město a se společností 

jednat prostřednictvím právníků dle bodu 6), 
6. schvaluje zakoupení a umístění komínových hlavic na DPS sv. Anny ve Velké Bystřici v hodnotě do 

10 000,00 Kč, 
7. „Směrnice rady města Velká Bystřice pro převody technické infrastruktury do majetku města" včetně 

pozměňovacího návrhu. 
8. rozpočtové opatření příspěvkové organizace Kulturní středisko: 

Účet: Název Kč 

501 Spotřební materiál -  15 000,00 

513 reprezentace + 15 000,00 

9. v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a podle § 15 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky 
MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o sociálních službách, výši 
úhrad a vratek za poskytování sociálních služeb v Domě pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, p.o. 
s účinností od 1.3.2008. Schválené výše úhrad a vratek jsou přílohou zápisu a usnesení z jednání RM dne 
31.1.2008, 

10. uzavření nájemní smlouvy: 
a)      na pronájem pozemků p.č. 2011-orná půda o výměře 54853 m2, 2012-ostatní plocha o výměře 

6981 m2, 2013- ostatní plocha o výměře 2463 m2 a 2016-ostatní plocha o výměře 2378 m2 pro 
ZD Bystrovany na dobu určitou do 31.12.2011 za celkové nájemné 10 000,00 Kč/rok, 

b)      pronájem pozemku p.č. 2192/105 – chmelnice v k.ú. Velká Bystřice  o výměře 930 m2 za 0,25 
Kč/m2/rok  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 15 let, 

c)      pronájem části 8 m2 pozemku p.č. 2255 pro umístění prodejního stánku novin, časopisů a 
tabákových výrobků na dobu neurčitou  za celkové roční nájemné 7988,00 Kč, které bude ročně 
navyšováno podle míry inflace, 

d)      pronájem dílu 7 p.č. 319/11 – zahrada v lokalitě u ČOV v k.ú. Velká Bystřice na období 1 rok  za 
cenu 2,00 Kč/m2panu Jiřímu Kvapilovi, Nádražní I. 693, 

11. zadání zakázky na vytvoření vizuální identity města – grafického manuálu firmě Bast Art Olomouc, na 
základě doporučení Mediální rady. Rada města ukládá místostarostovi zadat jako podmínku realizace 
zakázky zpracování jednoho návrhu logotypu vycházejícího z hanáckých folklorních motivů předložených 
občankou města paní Františkou Macháčkovou 

12. upuštění od valorizace nájemného restaurace Nadační o index inflace a to pro roky 2008 a 2009. V roce 
2010 bude nájemné poprvé valorizováno o index inflace za rok 2009 

13. nákup mycího stroje z prostředků FRIM p.o. školní jídelna,na který uskuteční příspěvková organizace 
školní jídelna výběrové řízení dle platné směrnice o zadávání veřejných zakázek v p.o. Velká Bystřice, 

14. zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1810/5, 1810/8, 1810/10, 1810/11, 1810/12 v k.ú. Velká Bystřice, 
15. zveřejnění záměru směny části cca 19 m2  pozemku města p.č. 2281/3 – ostatní plocha o výměře 2704 

m2 v k.ú. Velká Bystřice  za část cca 40 m2 pozemku p.č. 585 – zahrada o výměře 857 m2 v k.ú. Velká 
Bystřice, který je v majetku SJM manželů Polcrových, Olomouc 

16. zveřejnění záměru prodeje  části pozemku p.č. 2244/1 cca 10 m2 – ostatní plocha v k.ú. Velká Bystřice. 
II.                rada města neschvaluje : 

1. zakoupení nových židlí do restaurace Nadační dle bodu 16), 
III.             Rada města doporučuje ZM ke schválení: 

1.      prodej částí cca 82 m2 pozemků p.č. 104/4 zahrada  o výměře 280 m2 a část cca 190 m2 p.č. 105 – zahrada 
o výměru 342 m2 vše v k.ú. Velká Bystřice za cenu 130,00 Kč/m2 

2.       prodej  částí pozemků dle GP – ost. plocha p.č. 106/1 o výměře 210 m2 a p.č. 2188/4 – orná půda o 
výměře 471 m2 v k.ú. Velká Bystřice , 

3.      ZM schválit odkoupení dílce A, p.č. 1072 v k.ú. Velká Bystřice za sjednanou cenu s prodávajícím a pověřuje 
starostu a místostarostu  jednat o ceně 70,00 Kč/m2, maximálně však 150,00 Kč/m2. 

IV.              rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1. revokaci usnesení prodeje pozemků p.č. 1809/1, 1816/16, 1817/1  a ukládá odboru výstavby jednat 
s kupujícím o prodeji části pozemku za schválenou cenu (bod 20, písm b), 



V.                 rada města ukládá: 

1. městskému úřadu, aby vyzval oba investory k předložení shody na vybudování techn. infrastruktury, čímž 
budou splněny podmínky pro možný prodej pozemků. Vyzvat JUDr. Procházku k předložení návrhu 
postupu při podání žádosti o dotaci na technickou infrastrukturu dle bodu 5.) 

2. ukládá starostovi města připravit aktualizovanou cenovou nabídku a určit místo na vybudování sportoviště 
pro MZŠ dle bodu 7), 

3. odboru výstavby zaslat společnosti Eurospektrum Group a.s. nabídku okamžitého prodeje pozemku za 
cenu 400,00 Kč/m2 nebo  sjednání smlouvy  o smlouvě budoucí kupní  s trváním na dobu určitou do 
30.6.2009 s prodejní cenou 500,00 Kč/m2 

4. městskému úřadu zjistit záruku na střešní krytinu  dle bodu 11), 
5. odboru výstavby informovat pana Jaromíra Musila o novém investičním záměru na   pozemcích 

města  v lokalitě „U spínačky" a dotázat se po dalším vývoji jeho plánů výstavby logistického centra. Dále 
ukládá odboru výstavby přizvat Ing. Vlad.Růžičku na jednání se starostou a místostarostou města za 
účelem seznámení s jeho investičním záměrem a záměrem zcelování pozemků, 

6. ekonomce města a finančnímu výboru Velká Bystřice zpracovat analýzu a stanovisko k předloženým 
rozdělení HV i příspěvkových organizací 

VI.              rada města bere na vědomí: 

1. kontrolu usnesení 
2. výroční zprávu o poskytování informací dle zák. č. 106/1999Sb., za rok 2007 

Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                                          Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                      starosta města 

 


