
rada 372008 

Vloženo - 21.1.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 37. jednání rady města Velká Bystřice dne 29.09.2008 v zasedací místnosti městského 
úřadu 

I. rada města schvaluje: 

1. Rada města schvaluje výběrové řízení na parkoviště u hřbitova a cenovou nabídku na zbudování 
parkoviště ve  výši 1,427 480,90 Kč od firmy Insta s r.o. Olomouc; 

2. Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou podle ust. § 51 zákona č. 40/1964, občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů mezi Olomouckým krajem, IČ 60609460, se sídlem krajského úřadu v Olomouci-
Hodolanech, Jeremenkova 40a, 779 11 a městem Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké 
náměstí 79, Velká Bystřice 783 53; 

3. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi 
Olomouckým krajem IČ 60609460, se sídlem krajského úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, 
779 11, zastoupeným správcem nemovitostí ve vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, IČ 7096099, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, 772 11 (jako vlastník 
komunikace, dále jen budoucí povinný)  a městem Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké 
náměstí 79, Velká Bystřice 783 53 (jako žadatel či budoucí oprávněný), kde účelem smlouvy je stanovit 
podmínky provádění stavebních prací městem Velká Bystřice na pozemní komunikaci č. III/44317 a 
III/4432; 

4. schvaluje pronájem zahrady u ČOV, dílec č. 7 o výměře 283 m2 na pozemku p.č. 319/1-orná půda o 
celkové výměře 2573 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice J.K. a M.P., bytem Nádražní I/692, Velká Bystřice od 
1.10.2008 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3měsíce za roční nájemné 2,00 Kč/m2; 

5. záměr a vyvěšení pronájmu zahrady u ČOV, dílec č. 3 o výměře 321 m2 na pozemcích 319/11 a 319/3 č.j. 
části 177 m2pozemku p.č. 319/3 v kultuře orná půda o celkové výměře 321 m2 a části 144 m2 pozemku 
p.č. 319/11 v kultuře orná půda o celkové výměře 2573 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

6. schvaluje záměr a vyvěšení pronájmu nebytových prostor v přední budově v přízemí základní školy 1. 
stupeň MZŠMŠ Velká Bystřice, 8. května 67 o celkové výměře cca 76 m2; 

7. záměr a vyvěšení pronájmu pozemku p.č. 1790/3 v kultuře orná půda o celkové výměře 64 m2 v k.ú. a 
obci Velká Bystřice; 

8. záměr a vyvěšení prodeje části 320m2 pozemku p.č.: 1125 v kultuře orná půda o celkové výměře 724m2 a 
části 94m2pozemku p.č.: 1126 v kultuře trvalý trávní porost o celkové výměře 163 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice; 

9. poskytnutí příspěvku na provoz Hospice na sv. Kopečku pro rok 2008 ve výši 10.000 Kč; 
10. proplacení peněžitých darů uvolněným členům zastupitelstva města: 
11. rozpočtové opatření ve výši 28 000,00 Kč z rezervy na úhradu nákladů na vybudování odpočivadla dle 

bodu 6); 
12. vypsání výběrového řízení  na dodávku  7 polohovacích kompletů (polohovací lůžko, hrazda s hrazdičkou, 

antidekubitní matrace,  noční stolek k lůžku s jídelní deskou) sle „Směrnice pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu vyhlášených městem Velká Bystřice ze dne 25,3.2008". Nákup 7 polohovacích 
kompletů bude realizován v rámci akce „DPS sv. Anny – nástavba a půdní vestavba pokojů"; 

13.  a jmenuje 3 členy výběrové komise na vyhodnocení cenových nabídek na dodávku  7 polohovacích 
kompletů pro DPS sv. Anny: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Mgr. Zdeněk Lakomý; 

II. rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení : 

1. usnesení o koupi  pozemků p.č. 359/1-zahrada o celkové výměře 222 m2, p.č. 359/2 – zahrada o celkové 
výměře 239 m2 a p.č. 359/16-zahrada o celkové výměře 253 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice z podílového 
spoluvlastnictví a to: ½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti z výlučného vlastnictví J.K., U 
Husova sboru 538, Olomouc- Nová Ulice a ½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti z výlučného 
vlastnictví J.H, tř. Kpt.Jaroše 1930/11, Brno-střed-Černé pole  za cenu 70,00 Kč/m2 s  podmínkou, že celá 
konečná kupní cena bude městu Velká Bystřice refundována majiteli rekreačních objektů v okolí 
předmětných pozemků před zaplacením kupní ceny majitelům předmětných pozemků ze strany města 
Velká Bystřice; 

2. vydat souhlas firmě Toramela s.r.o., IČ: 27818543, Na Svobodě  734, Velká Bystřice se stavbou místní 
komunikace k plánovanému skladu firmy Toramela s r.o.  pozemcích města Velká Bystřice a pověřuje 
odbor výstavby městského úřadu přípravou smlouvy o výstavbě a nájemní smlouvy k pozemkům dle bodu 
12 h). 

III. rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1. města schválit prodej: pozemku p.č.: 1980/21 v kultuře orná půda o celkové výměře 1175 m2a pozemku 
p.č.: 1980/5 v kultuře orná půda o celkové výměře 2414 m2 v k.ú.a obci Velká Bystřice; 

III. rada města ukládá: 

1. městskému úřadu vypsat výběrové řízení na umístění radaru na silnici Na Letné; 
2. ředitelce MZŠMŠ, aby předložila nový rozvrh na využití sportovní haly s návrhem  hodin pro mládež 

zadarmo; 



3. odboru výstavby městského úřadu přípravu smlouvy o výstavbě a nájemní smlouvy k  pozemkům (dle 
bodu 12h); 

IV. rada města neschvaluje: 

1. pronájem pozemku p.č.: 2305/13 v kultuře ostat. Plocha o celkové výměře 36 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice; 

2. záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č.: 1980/21 v kultuře orná půda o celkové výměře 1175 m2 a 
pozemku p.č.: 1980/5 v kultuře orná půda o celkové výměře 2414 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

3. záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č.: 2118/5 v kultuře ostat.plocha (jiná plocha) o celkové výměře 597 
m2 a pozemku p.č.: 2119/2 v kultuře ostat.plocha (manipulační plocha) o celkové výměře 297 m2 v k.ú. a 
obci Velká Bystřice; 

V. rada města bere na vědomí : 

1. kontrolu usnesení 
2. informaci o finanční situaci města 
3. informaci o investičních akcích 

Ing. Marek PAZDERA                                                               Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                místostarosta města 

 


