
rada 542009 

Vloženo - 18.10.2009, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z  54. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 14.10.2009 v 15,30 hod. 

v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice. 

  

I.                   rada města schvaluje : 

  

1.      program 54. jednání rady města; 

2.      rozpočtové opatření ve výši 200.000,-- Kč na pořízení hasičského přepravního 

vozidla; 

3.      výpověď smlouvy s ČEZ služby s.r.o. na provozování zařízení veřejného 

osvětlení; 

4.       provedení penetračních povrchů na místních komunikacích na ul.    Na Letné 

, ul. ČSA (zastávka autobusů), parkoviště u Policie ČR na   ul. 8. května dle 

cenové nabídky firma TAST ORN s.r.o., která činí   270.391,-- Kč vč. DPH; 

5.      snížení ročního nájemného za pronájem objektu zámku ve Velké Bystřici, 

Zámecké nám. č.p. 773, Velká Bystřice nájemci panu Petru Jahodovi, , IČ: 

60986484, z původní výše 1.000.000,-Kč/rok/bez DPH na částku 666.667,- 

Kč/rok/bez DPH a to na dobu určitou, do 31.12.2009, tedy po dobu rekonstrukce 

Zámeckého náměstí ve Velké Bystřici. Konstrukce snížení nájemného je 

součástí bodu 11) zápisu č. 54; 

6.      Rada města vzhledem k vyšší přidané hodnotě rekonstruovaných prostor 

Zámeckého náměstí ve Velké Bystřici s účinností od 1.1.2010 schvaluje 

uplatnění inflační doložky, která je součástí nájemní smlouvy mezi městem 

Velká Bystřice a panem Petrem Jahodou, , IČ: 60986484, přičemž roční 

nájemné za rok 2010 bude v souladu  

s nájemní smlouvou valorizováno o míru inflace vyjádřené přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen inflace za poslední 3 roky a 

s účinností od 1.1.2010 bude stanoveno do 31.01.2010,  přičemž počínaje 

rokem 2011 bude roční nájemného valorizováno vždy o míru inflace 

vyjádřené  přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za 

poslední 1 rok.   

  

8.      prodloužení snížení měsíčního nájemného za pronájem Restaurace Nadační, 

Zámecké nám. 81, Velká Bystřice nájemkyni paní Mgr. Janě Novákové, 

Stiborova 7, Olomouc, IČ: 73286303 z původní výše 25.000,-Kč/měsíc na 

částku 20.000,-Kč/měsíc a to na dobu určitou, do 31.12.2009, tedy po dobu 

rekonstrukce Zámeckého náměstí ve Velké Bystřici. 

Od 1.1.2010 bude tedy platit původní sjednaná výše nájemného za pronájem 

Restaurace Nadační, Zámecké nám. 81, Velká Bystřice ve výši 25.000,-

Kč/měsíc; 



9.      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-

8003981/1, 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. 743 ostatní plocha zapsaném na LV č. 10001 pro k.ú. Velká Bystřice, 

obec Velká Bystřice - pro  stavbu „Velká Bystřice – Na Letné – Soška – NNk, 

kabelová přípojka NN, IV-12-8003981“, které bude spočívat ve strpění 

umístění, zřízení a provozování dále specifikovaného zařízení distribuční 

soustavy. Smlouva je přílohou; 

10.   zřízení věcného břemene podle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. IE-12-8002030/1, 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 MP Projekt s.r.o., IČ 27734609, se sídlem 

Sokolská 762, Tlumačov, PSČ  763 62 (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 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví MVB 

parc.č. 2011/1 orná půda a 2010/1 ostatní plocha  zapsaných na LV  

č. 10001 pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice - pro  stavbu „venkovní 

vedení VN, sloup, venkovní jednosloupová trafostanice“; 

11.   zřízení věcného břemene podle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. IE-12-8003800/20, 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 MP Projekt s.r.o., IČ 27734609, se sídlem 

Sokolská 762, Tlumačov, PSČ  763 62 (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 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví MVB 

parc.č. 2010/39 ostatní plocha a 2010/1 ostatní plocha  zapsaných na LV č. 

10001 pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice - pro stavbu „kabelové 

vedení NN a rozvodná skříň-pilíř“; 

12.   uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb v p.o. Dům pokojného stáří 

sv. Anny Velká Bystřice uživateli služeb; 

13.  rozpočtové opatření pro MZŠMŠ Velká Bystřice dle bodu 18); 

14.  dodatek č. l ke smlouvě o závazku veřejné smlouvy s dopravcem Auta-Busy 

Studený s r.o. Velká Bystřice; 

15.  zakoupení programu na evidenci hrobových míst za nabídkovou cenu 20.000 

Kč od Ing. Lubomíra Vogla. 

  

II.                rada města ukládá: 



  

1.      vedoucímu odboru výstavby a TS vypracování vyjádření, které 

bude  respektovat        názor stavební komise dle bodu 4); 

2.      ukládá místostarostovi města jednat s Metropolitní kapitulou u svatého Václava 

v Olomouci,IČ: 60799358, Biskupské nám.2, Olomouc o možnosti a 

podmínkách koupě části cca 3800 m2 pozemku p.č. 1982/35- orná půda o 

výměře 45272 m2; 

3.      městskému úřadu  předložení výnosů z Ekocomu za likvidaci separovaného 

odpadu; 

4.      městskému úřadu sjednotit spisovou službu s programem stavebního úřadu, 

datovými schránkami, Czech Point a předložit technické řešení a cenové 

nabídky. 

  

III.             rada města doporučuje : 

  

1.      ředitelství MZŠMŠ Velká Bystřice zvýšit nájemné ve školní hale v době 

od                        15,00 hod. – 18,00 hod. na 600,-- Kč/hod. 

  

IV.              rada města bere na vědomí : 

  

1.      informaci starosty o akcích financovaných z ROP; 

2.      informaci o stavu finančních prostředků města; 

3.      informaci o nabídkách na nákup hasičského přepravního vozidla. 

  

  

  

  

  

Ing. Marek Pazdera                                                 Mgr. Ivo Slavotínek 

starosta města                                                                     místostarosta města 

 


