
rada 342008 

Vloženo - 06.10.2008, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 34. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 21.07.2008 v zasedací místnosti městského 

úřadu 

  

I. rada města schvaluje: 

  

1.      program 34. jednání rady města 

2.      navýšení částky na rekonstrukci mateřských škol  o 200 000,00 Kč s tím, že 

v hygienických zařízeních budou dle možnosti vyměněny i obklady 

3.      finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje 

a) přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 20 000,00 Kč 

na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH 

Velká Bystřice; 

b) spolufinancování města ve výši 20.000,00 Kč; 

c) Smlouvu o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární 

techniky a nákup věcného vybavení JSDH Velká Bystřice mezi městem Velká 

Bystřice jako příjemcem a Olomouckým krajem jako poskytovatelem. 

4.      prodej fekálního vozu Praga V3S za nabídkovou cenu 20.000,00 Kč panu A.B. Velká 

Bystřice 

5.      firmě AG Final s r.o., IČ: 25828568, ČSA 92, Velká Bystřice poplatek za stočné ve 

výši 8,00 Kč /m3dešťové vody; 13,00 Kč/m3splaškové vody v případě využití 

kanalizačního řadu v majetku města Velká Bystřice 

6.      pronájem parkoviště umístěného na pozemku p.č. 2225/23 v k.ú. a obci Velká 

Bystřice firmě AG Final s r.o., IČ: 25828568, ČSA 92, Velká Bystřice za cenu 1,00 

Kč/rok na dobu neurčitou. 

7.      záměr a vyvěšení prodeje části cca 286 m2 pozemku p.č. 593/33-orná půda o 

celkové výměře 18827 m2 v k.ú. a obci Bystrovany 

8.      zřízení věcného břemene spočívající v umístění a provozování podzemního vedení 

NN v délce 151 m na pozemcích 2305/3 – ostatní plocha (ost. komunikace) o 

celkové výměře 2843 m2 a p.č. 2306/3 v kultuře ost.plocha (ost. komunikace o 

celkové výměře 5339 m2  v k.ú. a obci Velká Bystřice a to vše v rozsahu 

vyznačeném GP č. 1087-88/2007 ze dne 3.8.2007 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., 

IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za jednorázovou úplatu 10 000,00 Kč. 

9.      zřízení věcného břemene umístění a provozování vzdušného vedení NN v délce 175 

m na pozemku p.č. 2119/1-ost.plocha (manipul.plocha) o celkové výměře 420 

m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice a to vše v rozsahu vyznačeném GP č. 1074-71/2008 

ze dne 18.06.2008 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín, za jednorázovou úplatu 10 000,00 Kč 

10.  záměr a vyvěšení prodeje pozemků p.č. 1791/2-orná půda o výměře 124 m2, p.č. 

1791/3-orná půda o výměře 773m2, p.č. 1804/3-zahrada o výměře341 m2 v k.ú. a 

obci Velká Bystřice 

11.  zastavovací studii předloženou ing. V.B.na lokalitu za Husovou ulicí (mezi pozemky 

p.č. 1810/12 a 1791/4) dle grafického návrhu předloženého dne 15.7.2008) 

12.  dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Městem Velká Bystřice a MediUp, a.s., Nad lomem 

842/19, Praha ze dne 20.2.2008, kdy novým objednavatelem se stává společnost 



BigBoard Praha, a.s., IČ 25117599, Donská 275/9, Praha 10, zastoupená Ing. 

Richardem Fuxou. 

13.  odměny ředitelům příspěvkových organizací města Velká Bystřice za první pololetí a 

vedoucím úředníkům zařazeným do městského úřadu Velká Bystřice dle důvodové 

zprávy, která je přílohou zápisu 

14.  použití prostředků Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) p.o. Dům 

pokojného stáří sv. Anny do výše 20.000,- Kč za účelem bezbariérových úprav 

sociálního zařízení v bytě č. Z002 obyvatelky DPS sv. Anny paní Marie Záchové.  

15.  pronájem 39,86 m2 nebytových prostor v Kulturním domě Nadační č.p. 81 (část 

bývalého kadeřnictví) obecně prospěšné společnosti Bystřička, IČ: 26882035, se 

sídlem: Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, s účinností od 22.7.2008 na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 5.000,- Kč/měsíc, které bude 

každý rok valorizováno o míru inflace. 

16.  převod prostředků ve výši 25.000,- Kč z Rezervního fondu (úč. 914) do Fondu 

reprodukce investičního majetku (916) p.o. Masarykova základní škola a mateřská 

škola Velká Bystřice. 

17.  doplnění odpisového plánu p.o. Masarykova základní škola a mateřská škola Velká 

Bystřice o odpisový plán asfaltového hřiště, odpis.skupina 5, vstupní hodnota 

123.998,-Kč, výstupní hodnota 122.262,-Kč, roční odpis 1.736,- Kč z důvodu 

převzetí asfaltového hřiště do užívání p.o. MZŠMŠ v únoru 2008. 

18.  poskytnutí příspěvku 19. středisku Junáka Velký Týnec, IČ: 62335685, Čechovice 

76, 78372 Velký Týnec na vydání publikace o obnově Kaple sv. Anny nad 

Královskou studánkou na Staré Vodě ve výši 5.000,- Kč. 

  
II. rada města ukládá : 

  

1.      vedoucímu odboru výstavby projednat s prováděcí firmou opravy v mateřských 

školách dle rozhodnutí rady města ( usnesení 34/I/2) 

2.      městskému úřadu vystavit dobropis na uhrazenou částku za stočné za rok 2008 na 

firmu AG Final s.r.o. Velká Bystřice a vystavit novou fakturu v souladu se 

schválením poplatku (usnesení 34/I/5) 

  
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města : 

  

1.      schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.04.2004 s firmou Insta Olomouc 

s r.o. Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc-Hodolany  na rekonstrukci silnice 

Hliník v celkové částce 5,961 tis. Kč (bez parkoviště a 210 bm vodovodního 

řadu)   se zahájením prací od 1.9.2008 

2.      prodeje části cca 286 m2 pozemku p.č. 593/33-orná půda o celkové výměře 18827 

m2 v k.ú. a obci Bystrovany  do podílového spoluvlastnictví : 

½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti do výlučného vlastnictví M.C. a 

½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti do výlučného vlastnictví F.W. za 

celkovou cenu 3 710,00 Kč 

3.      koupi části cca 5 m2 pozemku p.č. 89- ostatní plocha (ost.komunikace) o celkové 

výměře 229 m2v k.ú. a obci Velká Bystřice od p. S.Z., Velká Bystřice za celkovou 

cenu 350.00 Kč. 

4.      koupi části cca 150 m2 pozemku p.č. 2101 v kultuře –ost. plocha (jiná plocha), o 

celkové výměře 1204 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice z podílového spoluvlastnictví a 

to : 



½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti z výlučného vlastnictví M.E. Velká 

Bystřice 

½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti z výlučného vlastnictví M.K., Velká 

Bystřice 

za cenu 130,00 Kč/m2. 

  
IV. rada města bere na vědomí : 

1.      kontrolu usnesení 

2.      informaci o petici občanů k obnovení kina ve Velké Bystřici 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                       Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                      místostarosta města 

 


