
rada 292008 

Vloženo - 21.7.2008, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z  29. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 21.04.2008 v zasedací místnosti Městského 
úřadu Velká Bystřice: 

  

I.                   Rada města schvaluje: 

  

1. Program 29.  jednání rady města 
2. výsledky výběrového řízení  ,, DPS sv. Anny Velká Bystřice – nástavba a půdní vestavba pokojů“ firmě 

Vape s r.o. Velká Bystřice za cenu 4,975 929,00 Kč na základě doporučení výběrové komise. 
3. Nabídku firmy Hitl s r.o. na nákup traktoru John Deere X748 za cenu 523.600,00 Kč. 
4. Vybudování sportoviště u tělocvičny za podmínek: 

a)      nabídku firmy Strabag na provedení spodní stavby sportoviště za cenu 119 606,00 Kč 
b)      nabídku firmy Juta Dvůr Králové na položení umělé trávy na sportovišti z cenu 129 986,00 Kč 
c)      rozpočtové opatření na úhradu investice ve výši 249 722,00 Kč. 

5. Vyhlášení soutěže ,, O nejkrásnější okno a nejlépe udržovaný veřejný prostor. 
6. Časové posunutí příspěvku pro kulturní středisko Velká Bystřice  ve výši 200 000,00 Kč  na úhradu 

upgrade páteřního spoje pro Internet. 
7. Rozdělení HV u příspěvkových organizací dle přílohy a bodu 15. 
8. Rozpočtová opatření – snížení rozpočtu o 43800,00 Kč – dotace ze SR na výkon státní správy a školství 

a rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu o 79 492,00 Kč příjmy od jiných obcí na úhradu provozních 
výdajů školy a příspěvek na hasiče. 

9. Předložené odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2008. 
10. Změnu kritérií pro sestavení pořadníku na pronájem bytů v majetku města Velká Bystřice: ruší bodované 

kritérium ,,Hodnocení disponibilních prostředků žadatele ,, 
11. nařízení odvodu finančních prostředků z FRIM p.o. MZŠMŠ Velká Bystřice do rozpočtu zřizovatele ve výši 

70000,00 Kč za účelem spolufinancování investic ,, Zřízení doskočiště a sprinterské dráhy´´ 
12. Poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,00 Kč pro rok 2008 Středisku rané péče Olomouc na zajištění péče o 

dítě . 
13. Použití prostředků FRIM p.o. DPS sv. Anny Velká Bystřice ve výši 59 500,00 Kč na opravy dvou bytových 

jednotek v DPS sv. Anny po zemřelých paní Matonohové a panu Kadlecovi dle přiloženého rozpisu. 
14. Záměr  a vyvěšení prodeje části cca 140 m2 pozemku p.č. 2318-ost. plocha o celkové výměře 4608 

m2 v k.ú. Velká Bystřice. 
15. Záměr a vyvěšení směny pozemků p.č. 1980/22-orná půda o výměře1942 m2, p.č. 1980/8-orná půda o 

výměře 4150 m2ve vlastnictví  města Velká Bystřice  za pozemek p.č. 1980/3-orná půda o výměře 3173 
m2 vše v k.ú. Velká Bystřice. 

16. Záměr směny pozemků části 61 m2 pozemků p.č.  2281/3-ostatní plocha o výměře 2704 m2 v k.ú. Velká 
Bystřice v majetku města za část 61 m2 pozemku p.č.585-zahrada o celkové výměře 857 m2 v k.ú. Velká 
Bystřice . 

17. Pronájem nebytových prostor žadateli J.M., Přerov na prodej, servis a montáž dveřních pouzder 
s měsíčním nájemným 3 250,00 Kč. 

18. záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č. 1982/34-orná půda o výměře 28748 m2 v k.ú. Velká Bystřice 
19. Záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č.876/3-ostatní plocha o výměře 277 m2 v k.ú.Velká Bystřice a p.č. 

876/5-ostatní plocha o výměře 392 m2 v k.ú. Velká Bystřice. 
20. Dohodu o skončení nájemního vztahu s M. T. k části 60 m2  pozemku p.č. 244/1 o výměře 999 m2 v k.ú. 

Velká Bystřice k datu 31.12.2008 . 
21. Dohodu o skončení nájemního vztahu k pozemkům p.č. 2022/39, 2022/48 a 2022/51 vše orná půda  v k.ú. 

Velká Bystřice s nájemcem ZD Unčovice k 31.12.2008 
22. Záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č. 447-zahrada o výměře 714 m2 v k.ú. Velká Bystřice. 
23. Bezplatný pronájem prostor sálu kulturního střediska Velká Bystřice neziskové organizaci Haná Velká 

Bystřice. 
24. výši dotace na neinvestiční náklady pro neziskové organizace a fyzické osoby dle předložených žádostí. 
25. Směrnici č. 1/2008, kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, 

připomínek osob a intervencí veřejného ochránce práv. 

  

  
II.                Rada města doporučuje ZM : 

  

1.  schválit rozpočtové opatření na úhradu komunálního traktoru  z rezervy rozpočtu města. 
2. směnu pozemků dle bodu 9.) s doplatkem rozdílu ceny. 



3. koupit p.č. 320/13-ostatní plocha o výměře 207 m2, p.č. 320/8-ostatní plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Velká 
Bystřice za cenu 150,00 Kč/m2 a p.č. 321/1-zahrada o výměře 417 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 100,00 
Kč/m2 s podmínkou výmazu věcného břemene. 

4. prodej části cca 75 m2 pozemku p.č. 2320-ostatní plocha o výměře 965 m2 za navrhovanou cenu 70,00 
Kč/m2  

  

  

III.             Rada města ukládá : 

  

1. ZMŠMŠ odvod z fondu reprodukce na částečnou úhradu investice ve výši 70 000,00  Kč dle bodu 7d) 
2. Odboru výstavby vyžádat si od vyžádat zastavovací situaci a předložit ji k posouzení stavební komisi. 
3. městskému úřadu jednat s Eurospektrem Group a.s.  o prodejní ceně dle bodu 24 h) 
4. v souladu s projednávaným bodem 24 i) odboru výstavby projednat s žadateli a informovat je, že v případě 

odkoupení pozemku se nebude provádět oprava místní komunikace,v opačném případě by se cena 
pozemku odvíjela i od nákladů na opravu místní komunikace. 

5. na základě předložených požadavků ukládá městskému úřadu zpracovat směrnici pro poskytování 
neinvestičních příspěvků  pro neziskové organizace,fyzické osoby. 

6. Městskému úřadu zpracovat směrnici pro používání fondu starosty, schváleného v rozpočtu města. 
7. tajemnici MěÚ zpracovat doplnění organizačního řádu 

  

  

  
IV.              Rada města bere na vědomí: 

  

1. Kontrolu usnesení 
2. informace o stavu finančních prostředků 
3. informace o rekonstrukci silnice Na Letné 
4. Informaci o situaci na Masarykově základní a mateřské škole 
5. Informaci o přemístění lávky přes řeku Bystřici 
6. Informaci o akci 17.5.2008 „Čištění řeky Bystřice“ 
7. Informace o projektu Leader 
8. Informace o dotacích Olomouckého kraje 
9. Informace o projektu pečovatelské služby 
10. Informace o novém ceníku za ověřené výstupy z  CZECH POINTu 

  

  
V.                 Rada města neschvaluje: 

  
1. pronájem částí oplocených pozemků p.č.319/11-orná půda o výměře 144 m2 v k.ú. Velká Bystřice a p.č. 

319/3- orná půda o výměře 177 m2 v k.ú. Velká Bystřice. 

  

  

  

  

  
Ing. Marek Pazdera                                                                   Mgr. Ivo Slavotínek 

    starosta města                                                                             místostarosta města 

 


