
rada 322008 

Vloženo - 06.10.2008, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í z 32. jednání rady města Velká Bystřice dne 11.6.2008 v 15,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu 

  

I. rada města schvaluje : 

  

1. program 32. jednání rady města 
2. uzavření smlouvy o odvádění splaškových vod ve výši 13,00 Kč/m3/rok a dešťových vod za 8,00 Kč/m3/rok 
3. zadání výběrového řízení na předložení nabídky na dodávku technologií části stavby čerpací stanice Velká Bystřice-Makro; 
4. zřízení věcného břemene vedení NN v délce cca 93 m na pozemcích p.č. 2306/3- ostat.plocha o výměře 5339 m2 a p.č. 2307/2- 

ostat.plocha o výměře3462 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 

5. zřízení věcného břemene vedení NN v délce cca 192 m na pozemcích p.č. 2305/3 -ostatní plocha o výměře 2843 m2, 2305/24-
ostatní plocha o výměře 76 m2, 2305/25-ostatní plocha o výměře 94 m2, 2305/26-ostatní plocha o výměře 71 m2, 2305/27-ostatní 
plocha o výměře 57 m2, 2305/28-ostatní plocha o výměře 52 m2, 2305/29-ostatní plocha o výměře 59 m2, 2305/30-ostatní plocha 
o výměře 56 m2, 2305/31-ostatní plocha o výměře 61 m2, 2305/32-ostatní plocha o výměře 113 m2, 2305/33-ostatní plocha o 
výměře 33 m2, 2305/34-ostatní plocha o výměře 78 m2, 2305/35-ostatní plocha o výměře 68 m2, 2305/36-ostatní plocha o 
výměře 85 m2, 2305/37-ostatní plocha o výměře 48 m2, 2305/38-ostatní plocha o výměře 147 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřiceve 
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. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění   z rozpočtu Olomouckého kraje, IČ: 60609460, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc z programu Obnova staveb 
drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2008 ve výši 25.000,- Kč na obnovu Boží muky při bývalé silnici 
Velká Bystřice-Velký Týnec, umístěné na pozemku p.č. 2210/95 v k.ú. Velká Bystřice, která je přílohou dle zprávy pro radu 
města  pod bodem 14. 

7. nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1 v domě č.p. 906 pro R.CH., bytem Velká Bystřice, ; 
8. rozpočtová opatření dle přílohy 1,2 ,3 a 4. 
9. záměr a vyvěšení bezúplatného převodu pozemků p.č. 2232/126- ostatní plocha o výměře 377 m2 a části cca 160 m2 p.č. 

2232/161- ostatní plocha o celkové výměře 244 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice 
10. smlouvu o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. PM32230/2008-ZHM/717/385-

08/N/A/Ru mezi Povodím Moravy s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 11 a městem Velká Bystřice 

  

II. rada města neschvaluje : 

  

1. zadání propagace města v katalogu společnosti ASPIDA 
      

III. rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení : 

  

1. prodej části cca 180 m2 pozemku p.č. 1125- orná půda o celkové výměře 724 m2 a části cca 90 m2 pozemku p.č. 1126- orná půda 
o výměře 163 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice panu Ing. V.a K.H Velká Bystřice za cenu 150,- Kč/m2 

2. prodej pozemků p.č. 1123-orná půda o výměře 373 m2 a 1124-travní porost o výměře 30 m2 v k.ú. a obci VB za cenu 150,- 
Kč/m2 J. a J,. M.Velká Bystřice 

3. prodej pozemku p.č. 682-zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice  do podílového spoluvlastnictví a to: 
½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti do výlučného vlastnictví M.R.,  Velká Bystřice  a 

½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti do výlučného vlastnictví M.R., Velká Bystřice  za cenu 70,- Kč/m2 

4.   prodej části cca 680 m2 pozemku p.č. 2118/2-ostatní plocha o celkové výměře 709  m2 v k.ú. a obci VB do SJM Ing. R.a R.M. Velká 
Bystřice  za cenu 150,- Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene chůze a jízdy, přístupu k vodnímu (mlýnskému) náhonu za 
účelem jeho oprav a údržby a strpění vedení a údržby kabeláže veřejného osvětlení ve prospěch města Velká Bystřice 

5.   koupi části cca 37 m2 pozemku p.č. 1071- zahrada o celkové výměře 626 m2 od B.T., 8.května , Velká Bystřice za celkovou cenu 
2.590,- Kč s podmínkou, výmazu věcného břemene užívání ve prospěch L.T., 8.května 255, Velká Bystřice a s podmínkou zřízení 
věcných břemen 

-chůze a jízdy ve prospěch osob s trvalým pobytem ve Velké Bystřici v domě č.p. 255 a 

-strpění vodovodu ve prospěch majitele pozemku p.č. 1071 v k.ú. a obci Velká Bystřice 

6.   bezúplatný převod pozemků p.č. 2227- ostatní plocha o výměře 2846 m2, p.č. 2232/6- ostatní plocha o výměře 2774 m2, p.č. 
2232/7- ost.plocha o výměře890 m2, p.č. 2232/115- ost.plocha o výměře 402 m2, p.č. 2232/139- ost.plocha o výměře 2188 m2 a 
p.č. 2232/207- ost.plocha o výměře 697 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého 
kraje, IČ: 60609460,  Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, 
p.o. IČ: 70960399, Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany do vlastnictví Města Velká Bystřice, IČ: 00299651, Zámecké nám. 
79, Velká Bystřice 



7.   bezúplatný převod pozemků p.č. 2232/126- ostatní plocha o výměře 377 m2 a části cca 160 m2 p.č. 2232/161- ostatní plocha o 
celkové výměře 244 m2v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví města Velká Bystřice, IČ: 00299651, Zámecké nám. 79, Velká 
Bystřice do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ:60609460,  Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, do správy Správy silnic 
Olomouckého kraje, p.o., IČ: 70960399, Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany. 

8.   bezúplatný převod pozemku p.č. 2284/26- ostatní plocha o výměře 409 m2, v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví České 
republiky, IČ: 00000001-1, ze správy Pozemkového fondu České republiky, IČ:45797072, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – 
Žižkov do vlastnictví města Velká Bystřice, IČ: 00299651, Zámecké nám. 79, Velká Bystřice 

9.   schválení OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 1/2008 dle přílohy 

  

IV. rada města nedoporučuje zastupitelstvu města : 

  

1. prozatím prodej pozemků p.č. 1810/5- orná půda o výměře 111 m2, p.č. 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, části cca 1900 m2 pozemku p.č. 
1817/1- ostat.plocha o celkové výměře 2086 m2  a části cca 120 m2 pozemku p.č. 1809/1- orná půda o celkové výměře 258 
m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice  až do předložení závazné zastavovací studie, která bude řešit napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu a celkové uspořádání celé lokality mezi Husovou ul. a pozemkem p.č. 1791/1 v k.ú. a obci Velká Bystřice 

2. prozatím prodej p.č. 1811/12- orná půda o výměře 269 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice až do předložení závazné zastavovací 
studie, která bude řešit napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a celkové uspořádání celé lokality mezi Husovou ul. a 
pozemkem p.č. 1791/1 v k.ú. a obci Velká Bystřice 

3. koupi části cca 3800 m2 pozemku p.č. 1982/35- orná půda o výměře 45272 m2 od Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci 
V. rada města ukládá: 

  

1. městskému úřadu připravit podklady pro vypracování energetických auditů budov v majetku města, které ho ještě nemají 
zpracovaný 

  

V. rada města bere na vědomí : 
  

1. kontrolu usnesení z posledního jednání rady města 

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                              Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                        místostarosta města 

 


