
rada 392008 

Vloženo - 21.1.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z 39. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 23.10.2008 v zasedací místnosti městského 
úřadu 

  

I. Rada města schvaluje: 

  
1. Dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. UZSVM/OOL/1129/2008-

OOLM ze dne 27.2.2008 uzavřený mezi Městem Velká Bystřice a ČR-Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2- Nové Město, který je přílohou 
zápisu jednání rady města; 

2. program jednání rady města č. 39 z 23.10.2008; 
3. vyhlášení Výzvy pro uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku Cyklostezka Velká Bystřice-

Hlubočky, zpřístupnění údolí řeky Bystřice pro cyklistickou dopravu a současně schvaluje osobu 
pověřenou výkonem zadavatelských činností Ing. Milana Svobodu, Loučná 790, 78353 Velká Bystřice, IČ: 
60019638; 

4. hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Cyklostezka Velká Bystřice-Hlubočky, zpřístupnění údolí řeky 
Bystřice pro cyklistickou dopravu dle přílohy; 

5. uzavření Mandátní smlouvy s firmou BM asistent s r.o. na dotační management v akci „Cyklostezka Velká 
Bystřice-Hlubočky, zpřístupnění údolí řeky Bystřice pro cyklistickou dopravu“. Nabídková cena 80 000,00 
Kč bez DPH; 

6. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování zařízení veřejného osvětlení č. 11/IES/2007 s firmou 
ČEZ Energetické služby, s r.o.; 

7. navýšení částky na akci „Úpravy a opravy MŠ Zámecké náměstí a MŠ Na Svobodě, Velká Bystřice – SoD 
č. 120408 s firmou VAPE s r.o.“ o 59 589,-- Kč vč. DPH; 

8. uzavření smlouvy s firmou Insta Olomouc, s r.o. 772 00 Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, , IČ 
25374311, dle bodu 7.); 

9. že město Velká Bystřice jako pronajímatel nebytových prostor restaurace Nadační, odkoupí zakoupené 
židle pro restauraci Nadační k užívání a provozování hostinské činnosti,  po ukončení nájemní 
smlouvy.  Roční odpisová sazba 20% 

10.  prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 447 v kultuře zahrada o celkové výměře 714 m2 v k.ú. a 
obci Velká Bystřice, současnému nájemci p. J.Š.na dobu určitou do 30.4.2009 s výpovědní dobou 3 
měsíce za roční nájemné 2,-- Kč/m2. 

11. záměr a vyvěšení prodeje  pozemku p.č. 447 v kultuře zahrada o celkové výměře 714 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice. 

12. pronájem nebytových prostor v přízemí budovy 1. stupně p.o. MZŠMŠ v č.p. 67 o výměře 76,5 m2 na 
pozemku p.č. 640/1, zastavěná plocha o celkové výměře 590 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice pro nájemce 
:Mateřské centrum Bublinka, o.s. IČ 226 764 14, se sídlem 8. května 67, Velká Bystřice od 24.10.2008 na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců od 1. dne měsíce následujícího s ročním nájemným 1,00 Kč. 

13. pronájem zahrady u ČOV dílec č. 3, 321 m2 na pozemcích 319/11 a 319/3 t.j. části 177 m2 pozemku 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 m2v k.ú. a obci Velká Bystřice H.J.od 1.11.2008 na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 3 měsíce od 1.dne měsíce následujícího za roční nájemné 2,00 Kč/m2 s podmínkou, 
že na pronajatých částech pozemků 319/3 a 319/11 nebude nájemkyně chovat ani krátkodobě držet psi 
či jiné zvířectvo. 

14. pronájem pozemku p.č. 1790/3 v kultuře orná půda o celkové výměře 64 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice 
nájemci Agrospol Velká Bystřice, s r.o. IČ49607812, se sídlem Nádražní II/583, Velká Bystřice od 
1.10.2008 na dobu neurčitou  za roční nájemné 0,23 Kč/m2 s výpovědní dobou vždy k nejbližšímu 30.září 
toho kterého roku. 

15. Smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 75 bm na 
pozemcích p.č. 743 v kultuře ostatní plocha o celkové výměře 1005 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice a to 
vše v rozsahu vyznačeném GP č. 1202-154/2008 ze dne 22.8.2008 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., IČ 
27232425, Teplická 874/8, 40502 Děčín za jednorázovou úplatu 10000,00 Kč. 

16. dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného č. UZSVM/OOL/1129/2008-OOLM ze dne 

27.2.2008 uzavřený mezi Městem Velká Bystřice a ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2- Nové Město, který je přílohou zápisu 
jednání rady města. 

17. granty poskytované z Grantového programu MZŠMŠ na šk.rok 2008/9 dle přílohy 
18. mimořádnou odměnu ředitelce p.o. MZŠMŠ Velká Bystřice Mgr. Jarmile Štěpánové za plnění 

mimořádných povinností spojených s přípravou a realizací Školního vzdělávacího programu MZŠMŠ. 
Odměna je splatná v nejbližším výplatním termínu a její poskytnutí je financováno z dotace MŠMT ČR, 
prostřednictvím Olomouckého kraje. 



19. rozpočtové opatření p.o. Kulturní středisko Velká Bystřice z důvodu zaúčtování nákladu na reprezentaci 
LR 2008. 

20. příspěvky pro neziskové organizace pro II. kolo ve výši 101.000,00 Kč 
21. bezplatný pronájem haly při MZŠMŠ  dle bodu 17.); 
22. bezplatný pronájem sálu kulturního domu Nadační pro dětské a mládežnické soubory folklorního souboru 

Haná dle bodu 17.); 
23. přijetí daru ve výši 200.000,00 Kč od občana Velké Bystřice dle bodu 18.) 
24. rozpočtové opatření ve výši 200.000,00 Kč – navýšení příjmů  a výdajů u pol. rezerva. 
25. nájemní smlouvu na pronájem bytu č.  výměře 80 m2 v domě . Velká Bystřice paní R.S., bytem Velká 

Bystřice, od 1.11.2008 s podmínkou zvýšení kauce o tříměsíční náklady na služby, tj. celkové navýšení 
kauce o 6780,00 Kč; s měsíčním  nájemným 4 638,00 Kč a měsíčními zálohami za služby 2 260,00 Kč, 
na dobu určitou do 31.7.2009; 

26. aby se folklorní festival Lidový rok 2009 v září 2009 nekonal s ohledem na stavební práce na Zámeckém 
náměstí. Občanům budou po celý rok 2009 nabídnuty kulturní akce (vítání jara, sečení, slanost kroje, 
stavení a kácení máje apod.). Nutno svolat jednání pod hlavičkou kulturního střediska, folklorního souboru 
Haná, Čepelák Jiří (stavění a kácení máje), Dr. Zbyněk Žůrek. Na zvážení je také veřejná diskuse. 

  
II. Rada města bere na vědomí: 

  
1. informaci o rozdělení podpory v rámci programu Leader. MAS Bystřička o.p.s. podpořila spolky a 

organizace z Velké Bystřice částkou 1,343.111,50 Kč; 
2. informaci k projektům ROP; 
3. informaci o dostavbě kanalizace a ČOV dle bodu 10.); 
4. informaci o volbě zástupce zřizovatele do Školské rady MZŠMŠ Velká Bystřice; 

  

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

  

1. schválit prodej pozemku p.č. 447 v kultuře zahrada o celkové výměře 714 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice 
do SJM manželů J.A., za cenu 600,-- Kč/m2s tím, že znalecký posudek pro stanovení ceny pozemku 
uhradí kupující s podmínkou strpění nájemního vztahu na pronájem zahrady na pozemku p.č. 447 a J.Š., 
Velká Bystřice do 30.4.2009; 

2. zřízení věcného břemene, kde předmět věcného břemene je spojeno s vlastnictvím pozemků p.č. 1072 a 
p.č. 1073 v k.ú. a obci Velká Bystřice na průchod a průjezd (chůze a jízda) a na vedení a provozování 
technické infrastruktury (sítí techn. vybavení) na pozemcích věcného břemene k celému pozemku p.č. 
1071/2 v kultuře zahrada o celkové výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice ve prospěch K.P.a to 
bezúplatně; 

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                 Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

          starosta města                                                               místostarosta města 

 


