
rada 402008 

Vloženo - 21.1.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í č. 40 z jednání rady města Velká Bystřice  ze dne 25.11.2008 v15,15 hod. v zasedací místnosti. 

  

  

I. Rada města schvaluje : 

  

1.      výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cyklostezka Velká Bystřice – Hlubočky, zpřístupnění pro 
cyklistickou dopravu“; 

2.      uzavření smlouvy vítězným uchazečem Sdružení Cyklostezka Bystřička za nabídkovou cenu 
3.      uzavření smlouvy s projektantem na provedení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci 

„Centrum města Velká Bystřice, Oživení zámeckého areálu, Rekonstrukce zámeckého náměstí“. Nabídková 
cena 448 366,00 Kč; 

4.      poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,00 Kč RS ČSTV Olomouc na vyhlášení 43. ročníku ankety nejlepších 
sportovců a sportovních kolektivů okresu Olomouc; 

5.      finanční limit na vánoční výzdobu města, vánočního stromu ve výši 100 000,00 Kč 
6.      pořízení informačního panelu pro měření rychlosti firmy  EMPEROR s tím, že odbor výstavby dojedná 

nabídkovou cenu na nákup 3 ks; 
7.      předložené rozpočtové opatření č. 1-7; 
8.      rozpočtové opatření – odvod příspěvku zřizovatele p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny do rozpočtu města : 

4357 6121 stavby +1.040.000,- 
  

4357 5331 příspěvek na činnost DPS -1.040.000,- 
  

9.      rozpočtové opatření na hlavní činnosti p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny: dle přílohy; 
10.  záměr a vyvěšení směny pozemku p.č. 1980/22 v kultuře orná půda o celkové výměře 1942 m2, pozemku 

p.č. 1980/8 v kultuře orná půda o výměře 4150 m2 v majetku města Velká Bystřice ; 
11.  schvaluje záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č. 213/2 v kultuře orná půda o celkové výměře 104 m2 v k.ú. 

a obci Velká Bystřice; 
12.  záměr a vyvěšení prodeje části cca 3422 m2 pozemku p.č. 2148/5 v kultuře orná půda o celkové výměře 

3595 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 
13.  žádost a bezúplatný převod  pozemku p.č. 2257 v kultuře vodní plocha o celkové výměře 247 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, se sídlem, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, do 
vlastnictví Města Velká Bystřice, IČ: 00299651 se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice; 

14.  použití prostředků FRIM p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny do výše 20.000,- Kč za účelem bezbariérových 
úprav sociálního zařízení v bytě č. T106, tj. rozšíření dveří do sociálního zařízení a nahrazení shrnovacími 
lamelovými dveřmi, úprava elektroinstalace a omítek; 

15.  předložený Volební řád Školské rady p.o. Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice, který 
je přílohou zápisu; 

16.  a jmenuje tyto členy Školské rady p.o. MZŠMŠ pro funkční období od 1.1.2009 do 31.12.2011:Mgr. Ivo 
Slavotínka, místostarostu, Mgr. Andreu Teplou, člena ZM,Mgr. Jaroslava Zavadila, člena ZM, Ing. Elefteriu 
Schrottovou, člena ZM; 

17.  jmenuje tyto náhradníky členů Školské rady p.o. MZŠMŠ pro funkční období od 1.1.2009 do 31.12.2011:Mgr. 
Zdeňka Lakomého,Mgr. Renatu Zavadilovou ,Petra Jahodu, Ing. Zdeňka Kolmana; 

18.  uzavření dodatku č.1 ke smlouvě kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti, týkající se koupě a prodeje parcely 
KN parc. č. 1982/34- orná půda o výměře 28748 m2 v k.ú. a obci VB, uzavřenou dne 4.7.2008, kterým se 
prodlužuje termín pro uhrazení kupní ceny ve výši 10.924.240,- Kč do 31.3.2009. Ostatní ujednání kupní 
smlouvy zůstávají nezměněná; 

19.  zadání projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci opěrné zdi na Křížkovského ul.; 
20.  mimořádné odměny zaměstnancům města Velká Bystřice dle přílohy; 

  

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

  

1. revokovat usnesení č. 14/I/17 a schválit směnu pozemku p.č. 2281/7-ostatní plocha (ost.komunikace) o 
výměře 61 m2v majetku města Velká Bystřice za pozemek p.č. 585/2-zahrada o výměře 61 m2 v majetku 
SJM , Olomouc-Neředín bez podmínky zrušení zástavního práva na pozemku p.č. 585/2 před podpisem 
smlouvy o směně nemovitostí, vzhledem ke skutečnosti, že se Hypoteční banka a.s. zavázala dopisem 
(prohlášením) ze dne 26.9.2008, p.č. 34367, že se vzdá zástavního práva po zavkladování výše uvedené 
směny do KN; 

2. revokovat usnesení č. 16/I/10 o prodeji pozemku ; 



3. prodej pozemku p.č. 213/2 v kultuře orná půda o celkové výměře 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice do 
SJM , Velká Bystřice za cenu 100,00 Kč/m2; 

4. revokovat usnesení 11/I/17 a schválit usnesení:Zastupitelstvo města Velká Bystřice schvaluje prodej části 
cca 3422 m2pozemku p.č. 2148/5 v kultuře orná půda o celkové výměře 3595 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice do SJM za cenu 250,00 Kč/m2 a s podmínkou, že kupní smlouva bude prodávajícím podepsána 
v okamžiku, kdy kupující prokáže, že má smluvně zajištěnou koupi ostatních pozemků v lokalitě za 
Žižkovou ulicí, tj. pozemků p.č. 2148/1, 2148/2,2148/3, 2184/4. a s podmínkou, že kupní smlouva bude 
prodávajícím podepsána v okamžiku, kdy kupující smluvně zajistí prodávajícímu koupi budoucího 
pozemku p.č. 2372/1, který spojí budoucí pozemek p.č. 2372/2s pozemkem p.č. 2233/3. Pozemky p.č. 
2372/1 a 2372/2 vzniknou na základě+ geometrického plánu č. 1144-12/2008 ze dne 18.2.2008; 

5. bezúplatný převod  pozemku p.č. 2257 v kultuře vodní plocha o celkové výměře 247 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, se sídlem, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, do 
vlastnictví Města Velká Bystřice, IČ: 00299651 se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice; 

  

III. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit: 

  

  

1. prodej části cca 60 m2 pozemku p.č. 2244/1 v kultuře ostatní plocha o celkové výměře 8579 m2 v k.ú. a 
obci Velká Bystřice; 

  

  

IV. rada města neschvaluje: 

  

1. záměr a vyvěšení prodeje části cca 60 m2 pozemku p.č. 2244/1 v kultuře ostatní plocha o celkové výměře 
8579 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

2. rozpočtové opatření – posílení rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní středisko z důvodu nahrazení 
chybějícího příjmu z vedlejší hospodářské činnosti – internet dle bodu 10). 

  

V. rada města revokuje: 

  

1. města revokuje své usnesení č. 33/III/1 a doporučuje zastupitelstvu města směnu pozemků p.č. 1980/22 
– orná půda o výměře 1942 m2 a 1980/8-orná půda o výměře 4150 m2 v majetku města Velká Bystřice za 
pozemek p.č. 1980/3 – orná půda o výměře 3173 m2 v majetku SJM J.M., to vše na základě směnné 
smlouvy, která je přílohou. 

  

VI. Rada města bere na vědomí : 

  

  
1. kontrolu usnesení z 39.jednání rady města 
2. informaci k projednávání návrhu rozpočtu města 
3. informaci o stavu finančních zůstatků na účtech 

  

  

V. Rada města ukládá: 

  

1. městskému úřadu zajistit   od firmy Remit s r.o. Šternberk rozklíčování nákladů na svoz TKO, důvodovou 
zprávu o navýšení likvidace nebezpečného odpadu. 

  

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                       Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                      místostarosta města 

 


