
rada 362008 

Vloženo - 06.10.2008, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 36. jednání rady města  ze dne 3.9.2008 v 15,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. 

I. Rada města schvaluje: 

1. poskytnutí půjčky organizacím po odsouhlasení projektů, na které bude půjčovat, za podmínek úroků 
z půjčky jako u revolvingu; 

2. navýšení celkových investičních nákladů akce „Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice – nástavba 
a půdní vestavba pokojů" o částku 631.290,60 Kč z důvodu ekonomické výhodnosti dokončení zateplení 
a úpravy fasády a výměny oken na celé budově DPS sv. Anny na Zámeckém náměstí 11 ve Velké Bystřici, 
přičemž podíl města Velká Bystřice bude činit 25,07% této částky, tj. 158.290,60 Kč; 

3. rozpočtové opatření ve výši 158.290,60 Kč z rezervy rozpočtu města,což je podíl města Velká Bystřice na 
krytí navýšených celkových investičních nákladů akce  „Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice – 
nástavba a půdní vestavba pokojů"; 

4. nabídku firmy Dopravní projektování s r.o. na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
+ dokumentace pro zadání stavby ve výši 417.630,50 Kč vč. DPH. Na úhradě dokumentace se bude 
podílet částkou 239.270,00 Kč obec Hlubočky. Podíl města Velká Bystřice je 177.910,50 Kč; 

5. smlouvu podle ust. § 51 OZ mezi Olomouckým krajem, IČ 60 60 94 60 se sídlem krajského úřadu 
v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, 779 11, a Městem Velká Bystřice, se sídlem Zámecké 
náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53 na založení práva stavebníka (města Velká Bystřice) provést stavbu 
„Zpřístupnění údolí řeky Bystřice a Mikroregionu Bystřička a Moravskoberounsko pro cyklistickou dopravu 
na pozemku p.č. 2933 ostatní plocha silnice o výměře 12338 m2v k.ú. Hlubočky, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc; 

6. rada města schvaluje rozpočtové opatření dle předložených důvodových zpráv č.1-7; 
7. záměr a vyvěšení pronájmu části cca 283 m2 pozemku p.č. 319/11, dílce č. 7 v kultuře orná půda o celkové 

výměře 2573 m2v k.ú. a obci Velká Bystřice; 
8. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v umístění, zřízení a provozování 

kabelové přípojky NNv délce 46,5 m na pozemku 99/1 v kultuře  ostatní plocha (jiná plocha) o celkové 
výměře 203 m2, na pozemku 2223/3 v kultuře  ost.plocha(silnice) o celkové výměře 3398 m2 ve prospěch 
ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za jednorázovou úplatu 10 000,00 Kč; 

9. smlouvu o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. PM32230/2008-
ZHM/717/385-08/N/B/Ru mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 11 a městem Velká 
Bystřice; 

10. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým krajem zastoupeným Správou 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací a městem Velká Bystřice. Předmětem věcného 
břemene je strpění uložení cyklistické stezky, které bude váznout na pozemku p.č. 2933 ostatní plocha – 
silnice, o výměře 12338 m2, vlastník pozemku Olomoucký kraj, správce nemovitostí ve vlastnictví kraje – 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace; 

11. pronájem pozemku parc.č. 2909 ostatní plocha o výměře 113 m2 v k.ú. a obci Hlubočky, od pana Františka 
Stoličky, bytem Hněvotín 117 a pana Milana Stoličky, bytem Staškova 569/15, Olomouc-Holice , kde každý 
vlastní spoluvlastnický podíl ve výši ½  k celku shora uvedené nemovitosti, za cenu: 1,00 Kč/rok; 

12. Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 489-zahrada o výměře 19m2 v k.ú. a obci Hlubočky, od 
pana Vlastimila Zatloukala, bytem Letní 366, Hlubočky-Mariánské Údolí za cenu 1,-- Kč/rok 

13. podání žádosti  na obec Hlubočky, Olomoucká 17, o pronájem pozemků parc.č. 381, parc.č. 385, parc.č. 
430, parc.č.460/1,parc.č. 462, parc.č. 463, parc.č. 471/6, parc.č. 480, parc.č. 482/1, parc.č. 494, parc.č. 
530- od obce Hlubočky, IČ 00298891,se sídlem  Olomoucká 17, Hlubočky  za cenu 1,00 Kč/pozemek/rok; 

14. pronájem  pozemků parc.č. 381 – ostatní plocha o výměře 983 m2,  parc.č. 385 – ostatní plocha o výměře 
1002 m2, parc.č. 430-ostatní plocha o výměře 1233 m2, parc.č.460/1 ostatní plocha o výměře 1659 m2, 
parc.č. 462 ostatní plocha o výměře 102 m2, parc.č. 463- ostatní plocha o výměře 291 m2, parc.č. 471/6-
zahrada  o výměře 51 m2, parc.č. 480-zahrada o výměře 163 m2, parc.č. 482/1-ostatní plocha  o výměře 
958 m2, parc.č. 494-ostatní plocha o výměře 3233 m2, parc.č. 530-ostatní plocha o výměře 1068 m2, vše 
v k.ú. a obci Hlubočky od Obce Hlubočky IČ 00298891, se sídlem Olomoucká 17, Hlubočky,  za cenu 1,-
- Kč/pozemek/rok; 

15. žádost o bezúplatný převod pozemků: p.č. 2239/2-vodní plocha o výměře 463 m2, 2239/3-vodní plocha o 
výměře 418 m2, 2236/1-vodní plocha o výměře 631 m2, 2236/2-vodní plocha o výměře 893 m2, 2239/1-
vodní plocha o výměře 1824 m2, 2239/8-vodní plocha o výměře 487 m2, 2239/9-vodní plocha o výměře 
377 m2, 2248/1-vodní plocha o výměře 789 m2, 2248/2vodní plocha o výměře 1208 m2, 2252-vodní plocha 
o výměře 1779 m2, 530-vodní plocha o výměře 94 m2, 2277-vodní plocha o výměře 968 m2 vše v k.ú. a 
obci Velká Bystřice z vlastnictví České republiky, IČ:00000001-1, ze správy Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ : 69797111,Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město; 

16. Rada města schvaluje koeficient nájemného pro rok 2009: 
U bytů I. kategorie  navýšení o 19,4 % tj. 19,31 Kč/m2 
U bytů II. kategorie navýšení o 28,4% tj. 21.47 Kč/m2 
U bytů IV.kategorie navýšení o 48,7% tj. 18,53 Kč/m2; 



II. rada města ukládá: 

1. starostovi a místostarostovi jednat s arch. Sborwitzem, aby zastřešil celý projekt a přepracoval 
projekt-  „západní křídlo zámku"; jednat s ing. arch. Janem Navrátilem a Ing. Zd. Poláchem ohledně 
projektu Amfiteátru s tím, že celý projekt by rovněž zastřešil arch. Sborwitz; 

2. jednat s JUDr. Dostálovou ohledně posouzení celého případu Darovací smlouvy 
3. rada města ukládá městskému úřadu vyhlásit nové výběrové řízení s min. počtem 3 firem, na zpracování 

projektů pro dotace na úspory energie v budovách města; 
4. městskému úřadu zjistit, zda úrok z poskytované půjčky je uznatelný výdej projektu; 

5. starostovi a místostarostovi zajistit účast zástupců DEVAG BD, Ing. Vladimíra  Bílka a TJ SOKOL na 
jednání rady města dne 29.9.2008, k vyjasnění zastavovací studie v lokalitě ul. Husova; 

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1. schválit navýšení příspěvku pro grantový program MZŠMŠ Velká Bystřice o 50.000 Kč s tím, že celková 
částka ve výši 80.000 Kč bude pro grantový program MZŠMŠ na školní rok 2008-2009; 

2. schválit prodej pozemku p.č. 213/2 v kultuře orná půda o celkové výměře 104 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice do SJM manželů J. a J. Z. , Velká Bystřice za cenu 150,00 Kč/m2 s tím, že znalecký posudek pro 
stanovení ceny pozemku uhradí kupující; 

3. schválit prodej pozemku p.č. 1791/2 v kultuře orná půda o celkové výměře 124 m2, pozemku p. č. 1791/3, 
orná půda o celkové výměře 773 m2, p.č. 1804/3 orná půda o celkové výměře 341 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice do SJM manželů Ing. V. a M. B.Velká Bystřice za cenu 250,00 Kč/m2 s tím, že znalecký posudek 
pro stanovení ceny pozemku hradí kupující; 

4. bezúplatný převod pozemků: p.č. 2239/2-vodní plocha o výměře 463 m2, 2239/3-vodní plocha o výměře 
418 m2, 2236/1-vodní plocha o výměře 631 m2, 2236/2-vodní plocha o výměře 893 m2, 2239/1-vodní 
plocha o výměře 1824 m2, 2239/8-vodní plocha o výměře 487 m2, 2239/9-vodní plocha o výměře 377 m2, 
2248/1-vodní plocha o výměře 789 m2, 2248/2vodní plocha o výměře 1208 m2, 2252-vodní plocha o 
výměře 1779 m2, 530-vodní plocha o výměře 94 m2, 2277-vodní plocha o výměře 968 m2 vše v k.ú. a obci 
Velká Bystřice z vlastnictví České republiky, IČ:00000001-1, ze správy Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ : 69797111,Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město; 

IV. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení : 

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 výměře23 m2, 1810/12-orná půda o výměře 

50 m2, části cca 1900 m2pozemku p.č. 1817/1-ostat.plocha o celkové výměře 2086 m2 a části cca 120 
m2pozemku p.č. 1809/1-orná půda o celkové výměře 258 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

2. prodej pozemku p.č. 1811/12-orná půda o výměře 269m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice s tím, že starosta a 
místostarosta zajistí účast zástupců Devag BD, Ing. Vladimíra Bílka a TJ Sokol Velká Bystřice na jednání 
rady města dne 29.09.2008, k vyjasnění zastavovací studie v této lokalitě; 

3. prodej pozemku p.č. 447-zahrada o výměře 714 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 
V. Rada města bere na vědomí :, 

1. kontrolu usnesení; 
2. informaci o projektech; 
3. informaci o Lidovém roku 2008; 
4. informaci o srážce vody v mlýnském náhonu; 
5. informaci o odkanalizování domu č.p. 254 a nemá námitek k napojení domovní čistírny odpadních vod 

z domu č.p. 254 na ul. Zámecké do vodního náhonu; 
6. schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Bystřička" za rok 2007; 
7. požadavek investora bytového domu na ul. Kolárova na vybudování chodníku v délce 30 bm; 

 Ing. Marek PAZDERA                                                                  Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                 místostarosta města 

 


