
rada 482009 

Vloženo - 27.6.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 48. jednání rady města Velká Bystřice dne 15.06.2009 v 15,30 hod. v zasedací místnosti 

Městského úřadu Velká Bystřice 

  

  

I.                   rada města schvaluje : 

  

1.      program jednání rady města ; 

2.      uzavření dodatku č. 1 Smlouvy na provedení investiční akce cyklostezka Velká Bystřice-

Hlubočky,. Se Sdružením Cyklostezka Bystřička, cena akce dle dodatku č. 156.122,99 Kč 

vč. DPH; 

3.      uzavření smlouvy s firmou Air centrum, Dobrovského 35, 772 00 Olomouc na zakoupení 

pístové kompresorové stanice PKS 51/300 za nabídkovou cenu 59.500,00 Kč; 

4.      záměr a vyvěšení prodeje nemovitosti budovy železniční zastávky „Velká Bystřice-zastávka“ 

č.p. 739 dle bodu 9 písem a); 

5.      pronájem části cca 26 m2 pozemku p.č. 2310 dle bodu 9 písm. b); 

6.      pronájem zahrada u ČOV, dílec č. 3 dle bodu 9 písm. c); 

7.       záměr a vyvěšení pronájmu pozemku p.č. 418/1 dle bodu 9 písm. d); 

8.      záměr a vyvěšení pronájmu části cca 45 m2 pozemku p.č. 2244/1 dle bodu 9, písm. g); 

9.      Cenovou směrnici Rady města Velká Bystřice pro prodeje a pronájmy nemovitostí v majetku 

města; 

10.  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi Olomouckým krajem, IČ 60609460, se 

sídlem krajského úřadu v Olomouci – Horolanech, Jeremenkova 40a, 779 11, zastoupeným správcem 

nemovitostí ve vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 70960399, se 

sídlem Olomouc, Lipenská 120, 772 11 (jako vlastník komunikace, dále jen budoucí povinný) a městem Velká 

Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53 (jako žadatel či budoucí 

oprávněný), kde účelem smlouvy je stanovit podmínky provádění prací městem Velká Bystřice na pozemní 

komunikaci č. III/4432  včetně závazku uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jehož předmětem je strpění 

uložení kabelu UPC, které bude váznout na pozemku p.č. 2228 ostatní plocha - silnice, o výměře 2659 m2, 

zapsaném na LV č. 770  pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice; 

11.  záměr řešení herní pobytové zahrady za budovou MŠ Zámecké nám. a zadání studie řešení dle znalosti odboru 

výstavby MěÚ v daném segmentu trhu při ceně studie do 20.000,- Kč včetně DPH; 

12.  v souladu s §23 odst. 3 zák. 561/2004 Sb. schvaluje pro p.o. MZŠMŠ výjimku navýšení počtu žáků ve třídách MŠ 

Zámecké nám. 83 aMŠ Na Svobodě 750 o 4 děti/třídu pro školní rok 2009/2010; 

13.  proplacení ošatného pro matrikářku městského úřadu paní Bronislavu Millou dle bodu 16. 

  
II.                rada města neschvaluje : 

  
1.      uzavření smlouvy s firmou Auta-Busy Studený s r.o. o závazku veřejné služby pro zajištění 

dopravní služby za nabídkovou cenu 78.061,00 Kč vč. DPH; 

2.      záměr a vyvěšení prodeje části cca 45 m2 pozemku p.č. 2244/1 dle bodu 9 písm. e). 

  

  



  

  

III.             rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

  

1.      neschválit převzetí inž. sítí (vodovod a veřejné osvětlení) od manželů Jiřího a Marie 

Procházkových; 

2.      usnesení – zastupitelstvo města Velká Bystřice neschvaluje prodej části 45 m2  pozemku 

p.č. 2244/1 dle bodu 9, písm f); 

3.      přijetí revolvingového úvěru u Komerční banky a.s. ve výši 8,700.000,00Kč, s max. úrokovou sazbou 1M 

PRIBOR + 1,4 p.a. Konečný termín splatnosti úvěru je 1 rok od podpisu smlouvy. Dále rada města 

doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí střednědobého investičního úvěru u Komerční banky a.s. ve 

výši 4,300.000,00 Kč s max. úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 1,4 p.a. Konečný termín splatnosti úvěru je 2 

roky od podpisu smlouvy. 

  

  

  

  
IV.          rada města bere na vědomí : 

  

1.            informaci o akcích financovaných z ROP; 

2.            informaci o akcích financovaných z ROP; 

3.            informaci o probíhajících investičních akcích; 

  

  

V.           rada města doporučuje : 

  
1.            doporučuje p.o. MZŠMŠ stanovit výši školného v mateřských školách Zámecké nám. a Na Svobodě od 

1.9.2009 na částku 270,- Kč/žáka/měsíc.Současně rada města ukládá zjistit neinvest.náklady na žáka 

MŠ v okolních obcích; 

  
IV. rada města ukládá : 

  

  

1.      městskému úřadu zajistit další podrobnou nabídku od pojišťovny Genereli a Kooperativa. 

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                      Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                        místostarosta města 

 


