
rada 422008 

Vloženo - 21.1.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  č. 42. z jednání rady města Velká Bystřice dne 22.12.2008 v 16,00 hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu. 

  

I. rada města schvaluje: 

  

1. program 42. jednání rady města; 
2. rozpočtové opatření dle bodu 3.); 
3. pronájmy pozemků firmě Agrospol Velká Bystřice s r.o. se sídlem Nádražní II/583, Velká Bystřice dle bodu 

4. d); 
4. pronájmy pozemků firmě Agra Velký Týnec, a.s. se sídlem Bystřická 370, Velký Týnec dle bodu 4.e); 
5. pronájem nebytových prostor v přízemí budovy v dvorním traktu č.p. 66 o výměře 50 m2, na pozemku p.č. 

45, kultura: zastavěná plocha o celkové výměře 740 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice nájemci . Začátek 
pronájmu od 1.1.2009 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců od 1. dne měsíce následujícího za 
měsíční nájemné 100,00 Kč, s podmínkou zákazu držení domácího zvířectva v pronajatých prostorách; 

6. záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č. 106/5, v kultuře ost.plocha/jiná plocha o celkové výměře 176 
m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice a pozemku p.č. 2188/7 v kultuře orná půda o celkové výměře 401 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bystřice v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1228-46/2008 ze dne 18.11.2008; 

7. vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci střechy na nové budově MZŠ, přičemž orientační, 
předpokládaná cena díla je 450.000,00 Kč; 

8. výběrovou hodnotící komisi k vyhodnocení došlých nabídek na výše uvedenou investiční akci (bod 5.) ve 
složení: Ing.Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Ing. Filip Štembírek, Ing. Milan Svoboda a Ing. Zdeněk 
Kolman; 

9. uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb v p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice dle 
bodu 6.); 

10. výpověď z nájmu bytu č. 9 (2+KK) o výměře 36,55 m2 v domě č.p.  

  
II. rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

  

1. schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Velká Bystřice jako obdarovaným a některými majiteli 
rekreačních objektů v lokalitě Vinohrádky jako dárci, kteří darují městu Velká Bystřice úhrnnou částku 
49.991,- Kč jako kompenzaci kupní ceny pozemků p.č. 359/1, p.č. 359/2 a p.č.359/16 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice, které město Velká Bystřice zakoupí v zájmu majitelů rekreačních objektů v lokalitě Vinohrádky. 
Schvalovaná darovací smlouva je přílohou;  

2. prodej pozemku p.č. 447, v kultuře zahrad o celkové výměře 714 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice do SJM 
za cenu 600,00 Kč/m2 s podmínkou strpění nájemního vztahu na pronájem zahrady na pozemku p.č. 447 
s panem , VB do 30.4.2009 a dále že kupující uhradí kupní cenu prodávané nemovitosti tak, že tato bude 

připsána na účet prodávajícího do 28.2.2009. 
3. schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p.č. 447, v kultuře zahrad o 

celkové výměře 714 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice společnosti EVOCO s.r.o., Ostružnická 23, Olomouc, 
IČ:25860674 za cenu 800,0 Kč/m2s podmínkou, že k uzavření kupní smlouvy dojde pouze v případě, že 
manželé neuhradí do 28.2.2008 kupní cenu pozemku p.č. 447 v k.ú. a obci VB a kupní smlouva mezi MVB 
a manžely i na prodej pozemku p.č. 447 tak pozbude platnosti,  s podmínkou strpění nájemního vztahu na 
pronájem zahrady na pozemku p.č. 447 s panem  do 30.4.2009 a s podmínkou, že  kupující uhradí kupní 
cenu prodávané nemovitosti tak, že tato bude připsána na účet prodávajícího do 31.5.2009. 

4. návrh rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2009 včetně rozpočtového výhledu a rozpočtu sociálního 
fondu. 

  

III. rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

  

1. prodej pozemků dle bodu 4.f) do vlastnictví Obce Hlubočky; 

  

IV. rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení; 
2. informaci o stavu finančních prostředků města. 

  
V. rada města ukládá : 



  

1. odboru výstavby MěÚ zjistit cenu prodeje pozemků (podílů) pod hřbitovem . 

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                             Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                              místostarosta města 

 


