
rada 472009 

Vloženo - 20.5.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 47. jednání rady města Velká Bystřice dne 20. května 2009 v 15,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu 

Velká Bystřice. 

  

I.                    Rada města schvaluje: 

  

1.       program 47. jednání rady města Velká Bystřice; 

2.       uzavření smlouvy s Ing. Petrem Gőthansem, Kosmonautů 1028/7, 779 00 OLOMOUC, na 

vypracování studie proveditelnosti na akci „Revitalizace Mlýnského náhonu ve Velké 

Bystřici. Nabídková cena 69.000 Kč vč. DPH; 

3.       uzavření smlouvy s firmou František Šindelka a syn, spol. s r.o.na zakoupení Vysavače 

exkrementů SH 85GS za nabídkovou cenu 59.381 Kč vč. DPH; 

4.       schvaluje výsledek výběrového řízení, kdy nejvhodnější nabídku podala firma Tast Orn s r.o. 

s nabídkovou cenou 580.756,00 Kč vč. DPH. S ohledem na současnou finanční situaci se 

penetrace prozatím provádět nebude. Odbor výstavby toto projedná s firmou Tast Orn spol 

s r.o. s tím, že v případě dobré finanční situace města, bude penetrace provedena; 

5.       úpravu místní komunikace ul. Husova za předpokladu, že do konce května 2009 poukáží 

poskytovatelé příspěvku na účet města Velká Bystřice částku 40.000,00 Kč a 50.000,00 Kč 

a město uhradí částku 108.000,00 Kč  na úpravu místní komunikace; 

6.       rada města schvaluje : 

7.       přijetí příspěvku ve výši 290.000,00 Kč od Olomouckého kraje na zakoupení dopravního 

automobilu pro JPO2 SDH Velká Bystřice; 

8.       spolufinancování  města Velká Bystřice na zakoupení dopravního automobilu pro JPO 2 

SDH Velká Bystřice ve výši minimálně 290.000,00 Kč; 

9.       uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 290.000,00 Kč mezi Olomouckým krajem 

a městem Velká Bystřice; 

10.    schvaluje pronájem  11 bilbordových ploch na dřevěné protihlukové stěně „U Makra“ dle 

bodu 17 f); 

11.   a souhlasí s konáním veřejné sbírky za účelem shromáždění finančních prostředků na částečnou 

úhradu pořízení hasičského přepravního vozidla pro JPO II Velká Bystřice; 

12.   uzavření smlouvy o zřízení běžného účtu mezi MVB a Českou spořitelnou, a.s., pobočka 

Velká Bystřice pro deponování veřejnou sbírkou shromážděných finančních prostředků na 

částečnou úhradu pořízení hasičského přepravního vozidla pro JPO II Velká Bystřice; 

13.   text oznámení o konání veřejné sbírky, která je nedílnou součástí zápisu; 

14.   rozpočtová opatření dle příloh č. 3-8; 

15.   organizování a poskytování veřejné služby dle ustanovení zákona č. 111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů s účinností od 1.6.2009; 

16.   rozdělení dotací a grantů neziskovým organizacím a fyzickým osobám; 



17.   nájemní smlouvu na pronájme části 80 m2 pozemku p.č. 2235 dle bodu 16 a); 

18.   nájemní smlouvu na pronájem části 11m2 pozemku p.č. 2908 a části 34 m2 pozemku p.č. 

2906, vše v k.ú. a obci Hlubočky, dle bodu 16 b); 

19.   pronájem části 210 m2 pozemku p.č. 2010/1 dle bodu 16 c); 

20.   záměr a vyvěšení pronájmu části 26 m2 pozemku p.č. 2310 dle bodu 16 e)  - bod 1./ 

21.   revokaci usnesení č. UR/46/I/14. 

22.   pronájem 11 bilboardových ploch na dřevěné protihlukové stěně „U Makra“  (každá o rozměru 3x3 m) dle 

předložené zprávy 

23.   uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb v p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice novým 

uživatelům služeb dle předložené zprávy 

  

  
II.                  Rada města  neschvaluje: 

  

1. záměr a vyvěšení prodeje části 45 m2 pozemku p.č. 2310 dle bodu 16 e) – bod 2./; 
2. záměr vyvěšení prodeje pozemku p.č. 418/1 dle bodu 16 g). 

  

  

III.                Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

  

1. usnesení  - zastupitelstvo města Velká Bystřice  schvaluje  prodej  části 32 m2 (díl „b“) pozemku p.č. 928/1a  části 51 m2 (díl „a“) 
pozemku p.č. 2266/1 dle bodu 16 d); 

2. usnesení  - zastupitelstvo města Velká Bystřice  neschvaluje  prodej části 45  m2 pozemku p.č. 2310 dle bodu 16 e) -  bod 3./; 
3. usnesení – zastupitelstvo města Velká Bystřice neschvaluje prodej pozemku p.č. 418/1 dle bodu 16 g). 

  

  
IV.                Rada města ukládá: 

  

1. starostovi města projednat podmínky uzavření Plánovací smlouvy s Advokátní kanceláří Ritter-Šťastný a 
právním zástupce pí. Harazinové. Na příští jednání bude předložen případný návrh smlouvy; 

2. starostovi a místostarostovi projednat záměr umístění a designového řešení tabule-zastavení s arch. Michalem Sborwitzem, 
autorem architektonického návrhu nového Zámeckého náměstí; 

3. ukládá nechat zhotovit tabuli-zastavení v režii města Velká Bystřice při ceně do 15.000,- Kč. 

  

  

V.                  Rada města bere na vědomí: 

  

1. kontrolu usnesení z 46. jednání rady města ; 
2. informace o akcích z ROP; 
3. informaci o investičních akcích; 
4. informaci o stavech finančních prostředků; 
5. informaci o výsledku přezkoumání hospodaření města Velká bystřice za rok 2008; 
6. Analýzu stavu a výhledu materiálně – technické základny mateřského školství ve Velké Bystřici; 
7. posudek společnosti Zahrada Olomouc s.r.o., Železniční 4, Olomouc, IČ: 48395013, k záměru realizace obnovy veřejné zeleně 

v ul. Nádražní I. z něhož vyplývá, že dosadba nebo úplně nová výsadba veřejné zeleně není možná z důvodu kolize s několika 
ochrannými pásmy inženýrských sítí a doporučuje pouze prořez stávající zeleně a ponechání zdravých jedinců; 

8. informaci místostarosty o záměru Matice svatokopecké zřídit, vybudovat poutní cestu s naučnou stezkou mezi Svatým Kopečkem 
a Svatým Hostýnem. 

  

 Ing. Marek PAZDERA                                                                        Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                    místostarosta města 


