
rada 412008 

Vloženo - 21.1.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z jednání rady města č. 41/2008 ze dne 9.12.2008 v 16,00 hod. v zasedací místnosti  městského 
úřadu ve Velké Bystřici 

  

  

I. Rada města schvaluje : 

  

  
1. dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství a spolupráci v rámci realizace cyklostezky v k.ú. Velká Bystřice a 

k.ú. Hlubočky; 
2.  uzavření Smlouvy o dílo s ing. arch. Michalem Sborwitzem na provedení dokumentace pro stavební 

povolení na akci „Centrum města Velká Bystřice, Oživení zámeckého areálu, Rekonstrukce západního 
křídla zámku ; 

3. nabídkovou cenu in.arch. Michala Sborwitze na projektovou dokumentaci pro zadání stavby na 
Rekonstrukci západního křídla zámku 

4. rozpočtové opatření na krytí ztráty kulturního střediska do výše 82.453,00 Kč z rezervy rozpočtu města;  
5. záměr a vyvěšení  prodeje pozemku p.č. 491 v kultuře ostatní plocha o celkové výměře 403 m2, pozemku 

p.č. 626 v kultuře ostatní plocha o celkové výměře 109 m2 a pozemku p.č. 660 v kultuře ostatní plocha o 
celkové výměře 368 m2 v k.ú. a obci Hlubočky; 

6.  rada města schvaluje záměr a vyvěšení pronájmu pozemků firmě Agrospol Velká Bystřice s r.o. dle bodu 
7 c); 

7. rada města schvaluje záměr a vyvěšení pronájmu pozemků firmě Agra s r.o. Velký Týnec  dle bodu 7 d); 
8. záměr a vyvěšení pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy ve dvorním traktu č.p. 66 o výměře 50 

m2na pozemku p.č. 45, zastavěná plocha o celkové výměře 740 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 
9. zřízení věcného břemene v umístění a provozování veřejného osvětlení a vjíždění všemi dopravními 

prostředky na uvedené pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním 
veřejného osvětlení v délce geometrického plánu na pozemích dle bodu 7 f); 

10. umístění měřičů rychlosti na silnicích dle zprávy starosty města. 

  

  
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení : 

1.      prodej pozemků do SJM dle bodu 7 g). 

  

III. 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 výměře 23 m2, 1810/12- orná půda o 
výměře 50 m2, 1817/1- ostat.plocha o výměře 2086 m2  a 1811/12- ost.plocha o výměře 269 m2 vše v k.ú. 
a obci Velká Bystřice, až do předložení a schválení závazné zastavovací studie, která bude řešit napojení 
na dopravní a technickou infrastrukturu a celkové uspořádání celé lokality mezi Husovou ul. a pozemkem 
p.č. 1791/1 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

  

  

  

  

  

IV. Rada města bere na vědomí : 

  

1.   kontrolu usnesení z posledního jednání rady města; 
2. informaci o stavu finančních prostředků . 

  

  

  

  



  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                       Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                         místostarosta města 


