
rada 532009 

Vloženo - 15.9.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 53. jednání rady města Velká Bystřice dne 10.09.2009 v 15,30 hod. v zasedací místnosti 

městského úřadu. 

  

I.                   rada města schvaluje: 

  

1. program 53. jednání rady města Velká Bystřice 
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012073-09 s firmou Veolia Transport 

Morava a.s.; 
3. poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Sagitaria ve výši 20.000 Kč na likvidaci křídlatky v nivě řeky 

Bystřice v k.ú. Velká Bystřice; 
4. přijetí finančního příspěvku ve výši 200.000,00 Kč od obce Mrsklesy na pořízení hasičského přepravního 

automobilu; 
5. provedení penetrace na ul. Na Letné  a u zastávky autobusů na ul. ČSA. Nutno jednat s firmou TAST ORN 

o cenové nabídce předložené začátkem roku  včetně ulice Příční a Vrtova; 
6. rozpočtové opatření dle příloh č. 13-20 dle bodu 9.); 
7. zrušení pracoviště pobočky Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice v Bukovanech 

č.p. 57; 
8. navýšení nájemného pro rok 2010 dle meziroční inflace; 
9. navýšení kapacity příspěvkové organizace Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, Týnecká č.p. 10, 

IČ 70008922, od 15.09.2009 z původních 31 lůžek na 38 lůžek; 
10. dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 6.6.2006 v objektu č.p. 19 na Zámeckém 

náměstí, č. smlouvy 6000001162, navýšenou o DPH; 
11. uzavření smlouvy s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ: 

45317054 s Městem Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 00299651Smlouvu 
o vzájemné spolupráci dle přílohy; 

12. pronájem zahrady u ČOV, dílec č. 3 o výměře 321 m2 na p.č. 319/11 a 319/3 dle bodu 17 a). 

  
II.                rada města neschvaluje : 

  

1. uzavření smlouvy s Komerční bankou a.s. na poskytnutí fin. částky 500,00Kč pro děti v rámci „vítání dětí“ 
dle programu Komerční banky „DĚTSKÉ KONTRO“; 

2. rada města po projednání nesouhlasí s vybudováním přístřešku-garáže na pozemku p.č. 521 v k.ú. a obci 
Velká Bystřice 

3. pronájem pozemku o výměře 321 m2 na pozemcích p.č. 319/11 a 319/3 dle bodu 17 b). 

  

III.             rada města ukládá : 

  

1. městskému úřadu provést změnu zápisu v restříku škol a školských zařízení v souladu s usnesením rady 
města; 

2. městskému úřadu zajistit společně s vedením MZŠMŠ Velká Bystřice majetkové vypořádání – převod 
inventáře odloučeného pracoviště MZŠMŠ; 

3.  místostarostovi města projednat a zajistit odstranění plechové boudy-kontejneru z pozemku p.č. 521 

  
IV.             rada města pověřuje: 

  

1. tajemnici MěÚ vedením správního odboru dle bodu 12.); 

  

  
V.                rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení : 

  

1. prodej budovy  žst. Velká Bystřice č.p. 739 dle bodu 17 b); 
2. vypustit z programu 20. zasedání zastupitelstva města schvalování dodatků zřizovacích listin. 



VI.             rada města bere na vědomí : 

1.      informaci o souhlasu stávající ředitelky s prodloužením výkonu funkce ředitelky p.o. Školní jídelna Velká 

Bystřice do 31.12.2010. 

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                        Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

             starosta města                                                                         místostarosta města 

 


