
rada 502009 

Vloženo - 17.8.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 50. jednání rady města Velká bystřice dne 9. července 2009 v 15,30 hod. v zasedací 

místnosti. 

  

  

I.                     rada města schvaluje: 

  

1.       program 50. jednání rady města; 

2.       uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů na veřejnou zakázku „Velká Bystřice ul. Kolárova, 

zpomalovací práh na silnici III/44317; 

3.       a  nominuje do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek Ing. Marka Pazderu; 

4.       vyhlášení „Výzvy pro uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku Amfiteátr a západní křídlo 

zámku, Centrum města Velká Bystřice – Oživení zámeckého areálu a současně schvaluje osobu 

pověřenou výkonem zadavatelských činností Ing. Milana Svobodu, Loučná 790, 783 53 Velká 

Bystřice, IČ 60019638; 

5.       vyhlášení Výzvy pro uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce opěrné zdi v ul. 

Křížkovského a současně schvaluje osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností Ing. Milana 

Svobodu, Loučná 790, 783 53 Velká Bystřice, IČ 60019638; 

6.       Smlouvu o závazku veřejné služby s firmou Auta-Busy Studený Velká Bystřice a to s vyčíslením ztráty 

na provozování veřejné služby ve výši 74.968 Kč, tj. o 7% vyšší oproti r. 2007; 

7.       uzavření smlouvy s Ing. Liborem Tandlerem, IČ 73161918 na zpracování projektu „Revitalizace parku 

podél Bystřičky Velká Bystřice, dětská hřiště v areálu SK a Na Svobodě, včetně podání žádosti o 

dotaci na SFŽP, za nabídkovou cenu 202.300,00 Kč vč. DPH; 

8.       s navrženým postupem výměny svítidel v MZŠMŠ a jeho financováním; 

9.       pronájem části cca 200 m2 pozemku p.č. 418/1 dle bodu13 písm.a); 

10.    pronájem části cca76 m2 pozemku p.č. 418/1dle bodu 13 písm.b); 

11.    pronájem části cca 30m2 pozemku p.č. 2244/1 dle bodu 13 písm. c); 

12.    způsob prodeje nemovitosti budovy žst. V.Bystřice č.p. 739 dle bodu 13 písm.  d); 

13.    Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8003814/1, uzavřenou 

mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 

zastoupenou na základě písemně udělené plné moci Elpremont elektromontáže s.r.o., IČ 26871891, 

se sídlem Velká Bystřice, ČSA 780, PSČ  783 53 (jako strana Budoucí oprávněná z věcného 

břemene) a městem Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 

783 53 (jako strana Budoucí povinná z věcného břemene), kde účelem smlouvy je sjednání podmínek 

pro budoucí uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví MVB parc.č. 

2311 ostatní plocha zapsaném na LV č. 10001 pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, jímž dojde 

k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy „Velká Bystřice – 

Žižkova – Svitek – NNk, kabelová přípojka NN“; 



14.    žádost o prodej spoluvlastnických podílů části cca 50 m2  pozemku parc.č. 2101- ost.plocha, jiná 

plocha dle bodu13 f) 

15.    výjimku z povinnosti úhrady, kompenzace neinvestičního příspěvku na poskytování soc. služeb v p.o. 

DPS sv. Anny z rozpočtu města VB uživateli s trvalým pobytem mimo město Velká Bystřice v případě 

umístění v bytě č. T001, v pokoji T001b (o rozměrech 3x2 m); 

16.    osvobození živnostníků a podnikatelů se sídlem firmy ve Velké Bystřici od poplatků a nájemného za 

umístění reklamy v těchto médiích: 

-komerční sdělení  v elektronickém hlášení města VB 

-webové stránky města VB 

-umístění závěsného banneru nad silnicí č. III/44371 v lokalitě u Hostince U Žaludů v obci VB, 

-vložená inzerce do VBN 

to vše na dobu určitou, do 31. 12. 2009 

17.    poskytnutí příspěvku ve výši 44.000,- Kč z rozpočtu města VB nestátní neziskové organizaci Charita 

Olomouc, Wurmova 5, Olomouc, IČ: 44936427 na spolufinancování projektu „Střediska pečovatelské 

služby na venkově“, střediska Velká Bystřice; 

18.    vyplacení mimořádných odměn  ředitelům příspěvkových organizací, vedoucím úředníkům 

městského úřadu a peněžního daru uvolněným členům ZM dle přiložené tabulky; 

19.    zakoupení 3 odpadkových košů a sáčků pro psí exkrementy a jejich umístění do Kapitulního parku a 

do ul. Nádražní I. ve Velké Bystřici.  

  

II.                    rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

  

1.       koupi spoluvlastnických podílů části cca 50 m2 pozemku p.č. 2101 v kultuře – ostatní plocha – jiná 

plocha dle bodu 13  g); 

  

  

III.                  rada města pověřuje: 

  

1.       vedoucího odboru výstavby Ing. Filipa Štembírka k uzavírání „Smluv o právu provést 

stavbu“.  Pověření se vztahuje na stavby inženýrských sítí a přípojek na inženýrské sítě; 

  

IV.                 rada města ukládá: 

  

1.       MěÚ, odboru výstavby informovat živnostníků a podnikatelů se sídlem firmy ve VB o výše uvedeném 

usnesení RM; 

2.       MěÚ, odboru výstavby zajištění spravedlivého, rovnoměrného rozdělení reklamního prostoru na výše 

uvedených médiích mezi všechny živnostníky a podnikatele se sídlem firmy ve VB, kteří o to požádají; 

  

V.                   rada města bere na vědomí: 

  

1.       kontrolu usnesení; 



2.       informaci o stavu finančních prostředků. 

  

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                                  Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                                   místostarosta města 

 


