
rada 302008 

Vloženo - 21.7.2008, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z 30. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 12.05.2008 v 15,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. 

  

  

I.                    rada města schvaluje: 

  

1. program 30. jednání rady města; 
2. navýšení nákladů na opravu místních komunikací o 72 026,40 Kč; 
3. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. jako „oprávněný“ a městem Velká Bystřice jako 

„povinným“ o umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí na parc.č. 1976, 2302, 1975/3, 2300/1, 90/2, 1977/25, 
1977/12, 1977/1 vše v k.ú. Velká Bystřice  a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1116-193/2007 ze dne 15.01.2008 
za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,00 Kč 

4.  zřízení věcného břemene vedení NN na pozemcích p.č. 760/1- tr. porost o výměře 5417 m2, p.č. 2273- ost.pl. o výměře 962 m2 a 
p.č. 2274- ost.pl. o výměře 514 m2 vše vk.ú. a obci Velká Bystřice  ve prospěch P.S. za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč 
s podmínkou uložení chráničky do tělesa vozovky v rámci rekonstrukce silnice III/4432 v ul. na Letné na vlastní náklad 
oprávněného z věcného břemene, s umístěním dle přiloženého nákresu v KM. 

5. zřízení věcného břemene vedení NN na pozemcích p.č. 2169/44- orná půda o výměře 9909 m2 a p.č. 2180/3- ostat.plocha (jiná 
plocha) o výměře 405 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice , ve prospěch ČEZ distribuce a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 40502 
Děčín, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč s umístěním dle přiloženého nákresu v KM 

6. zřízení věcného břemene vedení NN na pozemcích p.č. 2312/1- ostatní plocha  o výměře 2852 m2, p.č. 2316- ostat.plocha o 
výměře 736 m2 a p.č. 1494- ostat.plocha o výměře 1192 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice   ve prospěch ČEZ distribuce a.s., 
IČ: 27232425, Teplická 874/8, 40502 Děčín, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč s umístěním dle přiloženého nákresu 
v KM 

7. zřízení věcného břemene vedení NN na pozemcích p.č. 2266/1- ostatní plocha  o výměře 7775 m2 vše v k.ú. a obci Velká 
Bystřice ve prospěch ČEZ distribuce a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 40502 Děčín, za jednorázovou úplatu ve výši 15.000,- 
Kč s umístěním dle přiloženého nákresu v KM 

8. zřízení věcného břemene vedení NN na pozemcích p.č. 99/1- ostatní plocha  o výměře 203 m2 a p.č. 2223/3-ostatní plocha o 
výměře 3398 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice ve prospěch ČEZ distribuce a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 40502 Děčín, 
za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč s umístěním dle přiloženého nákresu v KM 

9. zřízení věcného břemene vedení NN na pozemcích p.č. 2320- ostatní plocha  o výměře 965 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice  ve 
prospěch ČEZ distribuce a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 40502 Děčín, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč 
s umístěním dle přiloženého nákresu v KM 

10. na návrh bytové komise aktuální pořadník žadatelů o byty pro příjmově vymezené osoby na ul. Svésedlická a pověřuje MěÚ 
obsazovat uvolněné byty podle tohoto pořadí. (viz příloha) 

11. záměr a vyvěšení prodeje cca 160 m2 části pozemků p.č. 1125-orná půda o výměře 724 m2 a p.č. 1126 –orná půda o výměře 
163 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice 

12. záměr a vyvěšení prodeje pozemků 1810/5-orná půda o výměře 111 m2, 1810/8-orná půda o výměře 35 m2, 1810/10-orná půda 
o výměře 44 m2, 1810/11-orná půda o výměře 23 m2, 1810/12-orná půda o výměře 50 m2, 1817/1-ostat. plocha o výměře 2086 
m2 a 1809/1-orná půda o výměře 258 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice. 

13. záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č. 1811/12-orná půda o výměře 269 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice. 
14. ošatné matrikářce městského úřadu pro rok 2008 ve výši 4 500,00 Kč. 

  

II.                  rada města neschvaluje : 

  

1.  příspěvek k Centru zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s., se sídlem Slovenská 5, Olomouc 

2.       zavedení nového hodnotícího kritéria pro sestavení pořadníku „délka podání žádosti“, kde 1 rok podání žádosti je navržen  hodnotit 
1 bodem 

  

I.                    rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

  

1. schválit návrh na vlajku města a požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o udělení vlajky Městu Velká Bystřice; 
2. Rada města revokuje své usnesení ze dne 25.03.2008 č. 28/II/1 a doporučuje zastupitelstvu města Velká Bystřice 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; p.č. 2022/51-orná půda výměře 2645 m2, vše v k.ú. a obci Velká Bystřice za navrhovanou cenu 250,00 Kč/m2 

3. prodej části cca 4 m2 pozemku p.č. 2244/1- ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 8579 m2 do SJM , za cenu 70,00 Kč/m2; 
4. prodej části cca 6 m2 pozemku p.č. 2244/1- ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 8579 m2 do SJM Jaromíra a Pavly 

Maderových Menšíkova 14, Olomouc, za cenu 70,00 Kč/m2; 
5. prodej části cca 12 m2 pozemku p.č. 2244/1- ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 8579 m2 , za cenu 70,00 Kč/m2; 



6. prodej části cca 10 m2 pozemku p.č. 2244/1-ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 8579 m2 do podílového spoluvlastnictví 
za cenu 70,00 Kč/m2; 

7. prodej pozemku p.č. 1982/34-orná půda o výměře 28748 m2  v k.ú. a obci Velká Bystřice společnosti Eurospektrum Group a.s. Praha 

  

  

II.                  rada města ukládá : 

  

1.       odboru výstavby , aby zaslala žadatelce dopis s tím, aby předložila    cenovou nabídku na pronájem zmrzliny 

2.       odboru výstavby projednat plánovanou výstavbu ve stavební komisi, 

3.       sportovní komisi zmapovat veřejně přístupná sportoviště ve Velké Bystřici 

4.       sportovní komisi připravit návrh na rozdělení schválených grantů pro sportovní organizace do výše 50 000,00 Kč. 

5.        místostarostovi města projednat s Ing. Langerem , vedoucím folklorního souboru Haná, žádost města o přidělení ochranné 
známky na název „Hanácký pupek světa“. Hlasování 5 pro.  Rada města schvaluje podání žádosti na ochrannou známku na 
název „Hanácký pupek světa“. 

6.       starostovi a místostarostovi města jednat s majiteli pozemků , o možném prodeji těchto pozemků a dohodnou další postup ve 

zcelování této lokality 

  

III.                rada města bere na vědomí: 

  

1. kontrolu usnesení 
2. informaci o pozemcích na Zámeckém náměstí 

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                              Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                         místostarosta města 

 


