
rada 332008 

Vloženo - 06.10.2008, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z 33/2008 jednání rady města Velká Bystřice dne 02.07.2008 v 15,00 hod. v zasedací místnosti 

městského úřadu. 

  

  

I. rada města schvaluje : 

  

1.      program jednání; 

2.      zahájit výkupy pozemků v rámci projektu Cyklostezka Burk a zadat projektovou 

dokumentaci; 

3.      nabídku firmy KUNST Hranice s r.o. na dodávku technologické části Čerpací stanice 

splaškové kanalizace – Makro za cenu 177 500,00 Kč vč. DPH; 

4.      nabídku firmy KUNST Hranice s r.o. na výměny opotřebovaných vrtulí 2 ks ponorných 

míchadel v denitrifikaci ČOV Velká Bystřice za nabídkovou cenu 56 900,00 Kč vč. 

DPH; 

5.      dodatek č. 7 pojistné smlouvy č. 7720015347 na pojištění majetku u Kooperativa, 

pojišťovna, a.s. Vinna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747; 

6.      s postupem města pro zadávání zakázky na energetický audit budov z oblasti školství; 

7.      vyjádření města Velká Bystřice k vydání územního rozhodnutí na stavbu „inženýrské 

sítě pro výstavbu RD – lokalita Hliník Velká Bystřice, I. etapa“ a týká se I. etapy mezi 

pozemky 1791/1 a 1810/1; 

8.      záměr celkové rekonstrukce ul. Hliník v rozsahu dle smlouvy o dílo ze dne 28.04.2004 

s firmou Insta Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc-Hodolany, 

v celkové ceně 5,920 089,00 Kč; 

9.      pronájem zahrádky- dílce č. 2. na pozemku p.č. 319/11- orná půda o výměře 2573 

m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice panu Ing. Stanislavu Šubrtovi, Nádražní 696, VB za 

cenu 2,- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2009; 

10.  záměr a vyvěšení prodeje části cca 40 m2 pozemku p.č. 1954/3- zahrada o celkové 

výměře 174 m2v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

11.  záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č. 213/2- orná půda o celkové výměře 104 

m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

12.  zřízení věcného břemene: 

-umístění a provozování vzdušného vedení NN v délce cca 20 m na pozemku p.č. 

2244/1- ostat.plocha o celkové výměře 8579 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice 

-umístění a provozování vzdušného a kabelového vedení NN v délce cca 20 m na 

pozemcích  p.č. 2244/1- ostat.plocha o celkové výměře 8579 m2 a p.č. 1258-

ostat.plocha o celkové výměře 550 m2vše v k.ú. a obci Velká Bystřice a to vše 

v rozsahu vyznačeném GP č. 1163-128/2008 ze dne 5.3.2008,ve prospěch ČEZ 

Distribuce a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 40502 Děčín, za jednorázovou úplatu 

ve výši 10.000,- Kč; 

13. zřízení věcného břemene: 

-umístění a provozování kabelového vedení NN v délce cca 9 m na pozemcích  p.č. 

1198/5- ostat.plocha o celkové výměře 49 m2 a p.č. 2249-ostat.plocha o celkové 

výměře 1713 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice a to vše v rozsahu vyznačeném GP 



č. 1136-654/2007 ze dne 4.4.2008, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425, 

Teplická 874/8, 40502 Děčín, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč; 

14. výchozí návrh logotypu města Velká Bystřice, předloženého firmou BastArd.cz, 

Graphic Design Studio, Šlechtitelů 1, Olomouc, dle předloženého vyobrazení; 

15. změnu Pravidel Grantového programu Masarykovy základní školy a mateřské školy 

Velká Bystřice pro volnočasové aktivity dětí a mládeže dle předloženého návrhu, který 

je nedílnou součástí zápisu. 

16. rozdělení finančních prostředků sportovní komisí dle zápisu z jednání sportovní komise 

ze dne 9.6.2008: 

      Sportovní klub                     22 000,00 Kč 

      TJ Sokol                              11 000,00 Kč 

      TJ Orel                                  7 000,00 Kč 

      Sportovní mládí                      3 000,00 Kč 

      MZŠMŠ                                7 000,00 Kč 

17. schvaluje pro účely reklamy politických stran pro volby do Krajského zastupitelstva 

možnost využití výlučně oficiální plakátovací plochy ve Velké Bystřici 

18. výpověď z nájmu bytu č. 28 (3+1) o výměře 80 m2 v domě č.p. 907 R.S.  Velká Bystřice 

19. pronájem části cca 100 m2 pozemku p.č. 2125/12 cca 100 m2 pozemků p.č. 21125/12-

ostatní plocha (dráha) o celkové výměře 44242 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice od 

České republiky, IČ: 00000001-1, ze správy Správy železniční dopravní cesty, s.o., 

(dále SŽDC), IČ: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město za cenu dle 

nabídky SŽDC. 

  

  

III. rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

  

1.      směnu pozemků p.č.  1980/22- orná půda o výměře 1942 m2 a 1980/8- orná půda o 

výměře 4150 m2 v majetku MVB za pozemek p.č. 1980/3- orná půda o výměře 3173 

m2 v majetku SJM J. a J.M., Velká Bystřice,  resp. , Velký Týnec; 

2.      bezúplatný převod :část pozemku parc. č. 2225/19 a část pozemku parc. č. 2225/1, 

dle geometrického plánu č. 1120-1146/2007 ze dne 9. 10. 2007 část pozemku parc. 

č. 2225/19 díl „a“ o výměře 25 m2 a část pozemku parc. č. 2225/1 díl „b“ o výměře 54 

m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2293/2 ost. pl. o výměře 964 m2, část 

pozemku parc. č. 2225/1 a část pozemku parc. č. 2225/25, dle  geometrického plánu 

č. 1120-1146/2007 ze dne 9. 10. 2007 část pozemku parc. č. 2225/1 díl „c“ o výměře 1 

m2 a část pozemku parc. č. 2225/25 díl „d“ o výměře 5 m2, které jsou sloučeny do 

pozemku parc. č. 2297/7 ost. pl. o výměře 631 m2, částí pozemku parc. č. 2225/2, dle 

geometrického plánu č. 1121-1146/2007 ze dne 9. 10. 2007 díl „a“ o výměře 12 m2, 

který je sloučen do pozemku parc. č. 2279/1 ost. pl. o výměře 4342 m2, a díl „b“ o 

výměře 4 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2299 ost. pl. o výměře 3794 m2, 

částí pozemku parc. č. 2225/2 , dle geometrického plánu č. 1122-1146/2007 ze dne 

9. 10. 2007 díl „a“ o výměře 1 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2255 ost. pl. 

o výměře 3862 m2, a díl „b“ o výměře 16 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 

2299 ost. pl. o výměře 3806 m2, částí pozemku parc. č. 2225/2 , dle geometrického 

plánu č. 1123-1146/2007 ze dne 9. 10. 2007 díl „a“ o výměře 7 m2, který je sloučen 

do pozemku parc. č. 2255 ost. pl. o výměře 3868 m2, a díl „b“ o výměře 7 m2, který je 

sloučen do pozemku parc. č. 2310 ost. pl. o výměře 2937 m2, části pozemku 2232/1 

dle geometrického plánu č. 1124-1146/2007 ze dne 9. 10. 2007 díl „a“ o výměře 29 

m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1359 trvalý travní porost o výměře 569 m2, 

a díl „b“ o výměře 3 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2318 ost. pl. o 

výměře 4611 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 s podmínkou, že město Velká Bystřice uhradí veškeré náklady spojené s 

převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí; 

3.      koupi částí cca 100 m2 pozemku p.č. 2125/12-ostatní plocha (dráha) o celkové výměře 

44242 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice  z majetku České republiky, IČ: 00000001-1, 

ze správy Správy železniční dopravní cesty, s.o., IČ: 70994234, Dlážděná 1003/7, 

Praha 1, Nové Město za cenu dle usnesení vlády ČR. 

4.      prodej části cca 40 m2 p.č. 1954/3-zahrada o celkové výměře 174 m2 v k.ú. a obci 

Velká Bystřice do SJM M.a V.E., Velká Bystřice za cenu 70,-- Kč/m2 

  
IV. rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit: 

  

1.      prozatím prodej pozemků p.č. 1791/2- orná půda o výměře 124 m2, 1791/3- orná půda 

o výměře 773 m2, 1804/3- zahrada o výměře 341 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.      koupi pozemků p.č. 359/1- zahrada o výměře 222 m2, 359/2- zahrada o výměře 239 

m2 a 359/16- zahrada o výměře 253 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice, z podílového 

spoluvlatnictví J.H a J.K.Olomouc; 

  

IV. rada města ukládá : 

  

1.      starostovi a místostarostovi znovu jednat s firmou Evoco o záměru výstavby 

přiměřeného RD nebo malého BD (4 byt.jednotky) na pozemku p.č. 447-zahrada o 

výměře 714 m2.   

  

  

V. rada města revokuje: 

  

1.      usnesení rady města č. 31/I/2 ze dne 4.6.2008 

  

  

  

VI. rada města bere na vědomí: 

  

1.      kontrolu usnesení 

2.      informaci o rekonstrukci Na Letné 

3.      informaci o projektu Leader 

4.      informaci o schválené dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 834 000,00 

Kč na výstavbu chodníku a bezbariérové úpravy v ul. Hliník 

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                   Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                 místostarosta města 


