
rada 432009 

Vloženo - 02.4.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 43. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 26.01.2009 v 15,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. 

  

I. Rada města schvaluje: 

  

1.       program 43 jednání rady města; 

2.       předložená rozpočtová opatření dle bodu 3.); 

3.       odeslání Žádosti o zveřejnění oznámení o veřejné zakázce „Centrum města Velká Bystřice – oživení zámeckého areálu; 

4.       osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností Ing. Milana Svobodu, Loučná 790, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 60019638; 

5.       poskytnutí půjčky maximálně do celkové výše 1 mil. Kč ročně s tím, že spolky a organizace musí ručit svým majetkem, 
blankosměnkou. Finanční prostředky vrátit dle termínu ukončení sjednaného ve smlouvě; 

6.       poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,00 Kč na úpravy na vodovodním řadu v ulici Loučná 

7.       nabídku pokrývače p. Petra Mička na rekonstrukci střechy MZŠMŠ za cenu 359.743,00 Kč. S p. Petrem Mičkem bude 

projednáno položení navrhovaného materiálu. (vhodná povrchová úprava); 

8.       uzavřít smlouvu s ing. arch. Otto Šnajdrem na projektovou dokumentaci pro stavební povolení s maximálním navýšením 
10% oproti kalkulace z roku 2007; 

9.       smlouvu se společností LO Haná na ukládání odpadu na skládku v Mrsklesích pro rok 2009; 

10.   cenovou směrnici Rady města Velká Bystřice pro prodeje a pronájmy pozemků v majetku města, která je přílohou zápisu; 

11.   zřízení věcného břemene a to v umístění a provozování vedení STL plynovodu, právo vstupovat a vjíždět všemi dopravními 
prostředky na uvedený pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním vedení STL plynovodu 
v délce dle  geometrického plánu  na pozemku p.č. 2125/12 v kultuře ostatní plocha (dráha) o celkové výměře 44242 
m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice, ve vlastnictví České republiky, IČ: 00000001-1, právo hospodařit s majetkem státu má 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČ: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1, a to vše v rozsahu vyznačeném 
geometrickým plánem č. 1055-694/2006 ze dne 31.7.2006 ve prospěch města Velká Bystřice, IČ: 00299651, Zámecké 
náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice za jednorázovou úplatu : zaplacena záloha 100,- Kč, doplatek za zřízení věcného 
břemene = 19% DPH; 

12.   poskytnutí finančního daru Arcidiecézní charitě Olomouc, Křížkovského 6, Olomouc, IČ:43962726,, ve výši 4.000,00Kč za 
zapůjčení vysoušečů pro potřeby vysoušení budov v majetku města Velká Bystřice; 

13.   schvaluje použití prostředků FRIM p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny do výše 20.000,00 Kč za účelem bezbariérových úprav 

sociálního zařízení v bytě č. T107 (po zemřelé pí Mikulíkové); 

14.   provedení stavebních úprav bytu T107 v rezidenční budově č.p. 10 na Týnecké ulici – vybourání dvou stávajících 60 cm 
širokých dveří, úpravu elektroinstalace, zbudování dvou nových otvorů 110 cm, oprava obklad a montáž lamelových dveří; 

15.   uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb v p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice t uživatelům služeb 
dle bodu 16.) s podmínkou smluvního závazku uživatelů nebo jejich rodinných příslušníků nebo obce jejich trvalého bydliště 
k pravidelné úhradě refundace neinvestičních nákladů ve výši 1/38 příspěvku města Velká Bystřice na neinvestiční náklady 
DPS v tom kterém roce, až do ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb v DPS sv. Anny; 

16.   prodloužení platnosti snížení sazby nájmu sportovní haly  při MZŠMŠ na 50% na letní období, tj. od 1.5. do 30.9.2009; 

17.   schvaluje potvrzení výjimky pro školní rok 2008/2009, která se týká navýšení počtu dětí ve třídách mateřských škol Zámecké 
náměstí 83 a Na Svobodě 450 o 4 děti ve třídě; 

18.   odměny ředitelům příspěvkových organizací města Velká Bystřice za druhé pololetí roku 2008 dle přílohy; 

19.   zadat výběrové řízení na Datové schránky, spisovou službu, s tím, že výběr bude projednán se správcem sítě na městském 
úřadě.  Zaručený elektronický podpis bude zajištěn pro vedoucí odborů a uvolněné členy zastupitelstva; 

20.   zadání výběrového řízení na zhotovení nových webových stránek města; 

21.   žádost o prodej pozemků p.č. 2269-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 a p.č. 2270-ostatní plocha (dráha) o 
výměře 429 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice,  od České republiky –SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové město 
za cenu do 150,00 Kč/m2; 

22.   žádost o prodej  částí pozemků p.č. cca 17 m2 pozemku p.č. 2034 v k.ú. a obci Velká Bystřice  za cenu 130,00 Kč/m2; 

23.   podání žádosti na pronájem pozemků p.č. 2269-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 a p.č. 2270-ostatní plocha 
(dráha) o výměře 429 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice,  od České republiky –SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 – 
Nové město. Pronájem bude předložen radě města ke schválení po dodání cenové nabídky od SŽDC.   

24.   podání žádostí o dotaci na Olomoucký kraj do krajského programu prevence kriminality „Rozvoj opatření prevence kriminality 

na místní úrovni – 2009“ na projekty: 

1) Oplocení areálu Technických služeb města Velká Bystřice, s celkovými náklady 68.870,- Kč a požadovanou výší dotace 
54.404,- Kč (79% nákladů), 

2) Oplocení úložiště komunálního odpadu ze hřbitova města Velká Bystřice, s celkovými náklady 40.820,- Kč a požadovanou 
výší dotace 32.244,- Kč (79% nákladů). 

25.   pronájem pozemků p.č. 589- zahrada o výměře 415 m2 a části cca 90 m2 p.č. 1783/7-ostat.plocha (jiná plocha) o celkové 
výměře 385m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice,  od České republiky–Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 
3 – Žižkov za cenu dle cenové nabídky PFČR, maximálně však do 1000,- Kč za rok a 1 pozemek. 

  



II. Rada města neschvaluje: 

  

1.       uzavření nájemní smlouvy na pronájem zmrzliny dle bodu 5.); 

  

III. Rada města ukládá: 

  

1.       městskému úřadu určit jasná pravidla ve směrnici pro poskytování půjček na profinancování úspěšných projektů v programu 

Leader; 

2.       městskému úřadu připravit směrnici pro poskytování příspěvků, kde musí být uvedeno, že žádost  o příspěvek musí být 
předložena vždy před realizací akce s předložením technické dokumentace a rozpočtem; 

3.       městskému úřadu zajistit proúčtování příspěvků neziskovým organizacím, spolkům, kteří využívají  halu MZŠMŠ a sál 
kulturního domu,  pro práci s mládeží; 

4.       místostarostovi města stanovit minimálně tříčlennou komisi pro hodnocení ředitelů p.o. k vyplacení mimořádných odměn; 

  

IV.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení : 

1.       prodej pozemku pč. 491 v kultuře ostatní plocha o celkové výměře 403 m2 v k.ú. a obci Hlubočky, pozemku p.č. 626, ostatní 
plocha o celkové výměře 109 m2 v k.ú. a obci Hlubočky za cenu 20,00 Kč/m2, pozemku p.č. 660 v kultuře ostatní plocha o 
celkové výměře 368 m2 v k.ú. a obci Hlubočky za cenu 150,-- Kč/m2 do vlastnictví Obce Hlubočky, IČ: 00298891, Olomoucká 
17, 783 61 Hlubočky; 

2.       koupi spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 2239/2 v kultuře vodní plocha (umělý tok) o celkové výměře 463 m2 a 2239/3 

v kultuře vodní plocha (umělý tok) o celkové výměře 418 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice za cenu 70,00 Kč/m2; 

3.       koupi pozemků p.č. 2269-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 a p.č. 2270-ostatní plocha (dráha) o výměře 429 
m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice,  od České republiky –SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové město za cenu do 
150,00 Kč/m2; 

4.       koupi částí pozemků p.č. cca 17 m2 pozemku p.č. 2034 v k.ú. a obci Velká Bystřice  za cenu 130,00 Kč/m2. 

  

  

V. Rada města bere na vědomí: 

  

1.       informaci o stavu finančních prostředků města dle bodu 2.); 

2.       kontrolu usnesení; 

3.       informaci o akcích financovaných z ROPu; 

4.       předložený Ceník výstupů CZECH POINTu platný od  1.1.2009; 

  

  

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                         Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                    místostarosta města 

 


