
rada 512009 

Vloženo - 18.8.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z  51. jednání rady města Velká bystřice dne 14. srpna  2009 v 15,30 hod. v zasedací 

místnosti. 

  

  

I.                     rada města schvaluje: 

  

1.       program 51. jednání rady města; 

2.       uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1,600.000,-- Kč mezi Olomouckým krajem 

(poskytovatel) a městem Velká Bystřice (příjemce) na investiční akci „Zpomalovací práh a napojení 

chodníků na silnici III/44317“. 

3.       uzavření smlouvy s firmou JR stavby CZ, s.r.o. na realizaci investiční akce „Zpomalovací práh a 

napojení chodníků na silnici III/44317 –SO 02 Prodloužení chodníku“ za nabídkovou cenu 

1,592.041,31.—Kč vč. DPH; 

4.       uzavření smlouvy s firmou Heinz-elektro s r.o. na realizaci Rekonstrukce osvětlení MZŠ a MŠ za 

nabídkovou cenu 368.900,-- Kč vč. DPH; 

5.       Rada města schvaluje odvod 100.000,-- Kč z FRIM MZŠ a MŠ a 150.000,-- Kč z rezervního 

fondu  MZŠaMŠ na zajištění financování rekonstrukce osvětlení; 

6.       výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku Amfiteátr a západní křídlo zámku, Centrum města 

Velká Bystřice-Oživení zámeckého areálu; 

7.       výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce opěrné zdi v ul. Křížkovského; 

8.       uzavření smlouvy s firmou Tomovy parky s r.o. na realizaci akce dětské hřiště v areálu Na Letné – u 

fotbalového hřiště, za nabídkovou cenu 468.807,-- Kč vč. DPH; 

9.       uzavření smlouvy s firmou Olgerma s r.o.na realizaci panelové plochy sběrného dvora, za nabídkovou 

cenu 84.321,-- Kč vč. DPH; 

10.    rozpočtová opatření dle příloh č. 9-12; 

11.    výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku e-Government v obcích“, Pořízení upgrade verze 

CzechPOINT; 

12.    smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PMO31446./2009-ZHM/717/546-09/Ru, uzavřenou 

mezi Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601 75, zastoupeno na základě pověření 

Ing. Mojmírem Penálem, ředitelem závodu Horní Morava, se sídlem závodu v Olomouci, U dětského domova 263, PSČ 772 

11 (jako budoucí povinný) a městem Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53 

(jako budoucí oprávněný), dle bodu 20. písm a); 

13.    záměr a vyvěšení pronájmu zahrady u ČOV, dílec č. 3 dle bodu 20. písm. a); 

14.    uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb p.o. DPS sv. Anny dle bodu 21.); 

15.    v souladu se z. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů a po projednání s prodloužením termínu 

ukončení veřejné sbírky za účelem shromáždění finančních prostředků na částečnou úhradu pořízení hasičského 

přepravního vozidla pro JPO II Velká Bystřice do 30.9.2009; 



16.    pronájem části 15 m2 pozemku p.č. 2299 v k.ú. a obci VB společnosti Roxy II. a.s., IČ: 25422626, Oldřichova 106/49, 128 

00 PRAHA 2  za účelem umístění reklamního nosiče o rozměrech 3x3x5m na dobu určitou, od 1.9. do 30.11.2009 za cenu 

15.000,- Kč, přičemž reklamní nosič nesmí být umístěn blíže jak 30 m k ose jakékoliv silniční křižovatky v intravilánu města; 

17.    používání plechové boudy umístěné na pozemku p.č. 1954/1 dle bodu 25.). 

  

  

  

II.                    rada města neschvaluje 

  

1.       používání velkobystřických novin, veřejných desek a hlášení místního rozhlasu  pro inzerci politických 

stran do PSP ČR. Pro inzerci jsou určeny veřejné plakátovací plochy; 

2.       prominutí DPH u nájemného nebytových prostor pro Českou spořitelnu a.s.. 

  

III.                  rada města ukládá: 

  

1.      starostovi a místostarostovi  zpracovat poptávku u dalších dodavatelů elektřiny, připojit i příspěvkové 

organizace města a veřejné osvětlení; 

2.      odboru výstavby vypracováním studie chodníku v ul. Na Svobodě, která bude obsahovat propočet 

nákladů; 

3.      Současně pověřuje starostu města odpovědět na petici občanů ulice Na Svobodě; 

4.      městskému úřadu získat od o.s. Sagitaria informace o účinnosti postřiku křídlatky na území města a 

záruku nerozšiřování, popř. úplnou likvidaci tohoto plevele; 

5.      městskému úřadu požadovat  po investorovi a projektantovi předložení pohledů + průvodní zprávy. 

Následně předložený materiál bude posouzen ve stavební komisi a s jejich vyjádřením předložen 

radě města dle bodu 13.) 

6.      městskému úřadu předložit do příští rady města rozsah a místa provedení penetrace popř. asfaltování 

místních komunikací; 

7.      starostovi a místostarostovi prověřit možnost nákupu osobního auta a společně s cenovými nabídkami 

předložit návrh radě města; 

8.      místostarostovi města jednat se stávající ředitelkou p.o. Školní jídelna Velká Bystřice, IČ:60781106, 

se sídlem Loučná 703, VB paní Alicí Dubovou o prodloužení výkonu funkce ředitelky p.o. do 

31.12.2010. 

   

IV.                 rada města bere na vědomí: 

  

1.       kontrolu usnesení; 

2.       informaci o stavu finančních prostředků.; 

3.       informaci o ROP; 

4.       informaci o výši školného dle bodu 25.).  

Ing. Marek PAZDERA                                                                                  Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                                   místostarostarosta města 


