
rada 592010 

Vloženo - 20.3.2010, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 59. jednání rady města Velká Bystřice dne 12. března 2010  v 15,30 hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu 

I.                   rada města schvaluje : 

1. Rada města schválila program 59. jednání rady města; 
2. uzavření Smlouvy o odvodu části výtěžku se společností ENDL + K a.s.  . Na základě této smlouvy firma 

ENDL + K a.s. poskytne městu Velká Bystřice část výtěžku  ve výši 440.000,-- Kč; 
3. výsledky výběrového řízení a nejvýhodnější nabídku na dodávku a realizaci dětského hřiště v areálu MŠ 

Zámecká dle projektové dokumentace „Venkovní úpravy u mateřské školy – Velká Bystřice" Ing.arch.Jana 
Polácha/Ateliér Polách &Bravenec, IČ: 25870092, Mahlerova 15, Olomouc od dodavatele společnosti 
Flora servis – Lubomír Straka, IČ: 11484497, Faměrovo náměstí 29, Brno za celkovou cenu 1.489.043,- 
Kč vč. DPH s  podmínkou možnosti etapovité realizace díla v závislosti na finančních možnostech města 
Velká Bystřice; 

4. uzavření a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na dodávku a realizaci dětského hřiště 
v areálu MŠ Zámecká dle projektové dokumentace „Venkovní úpravy u mateřské školy – Velká Bystřice" 
Ing.arch.Jana Polácha/Ateliér Polách &Bravenec, IČ: 25870092, Mahlerova 15, Olomouc se 
společností  Flora servis – Lubomír Straka, IČ: 11484497, Faměrovo náměstí 29, Brno za celkovou cenu 
1.489.043,- Kč vč. DPH s  podmínkou možnosti etapovité realizace díla v závislosti na finančních 
možnostech města Velká Bystřice; 

5. rozpočtové opatření na dofinancování dodávky a realizace dětského hřiště v areálu MŠ Zámecká ul. ve 
Velké Bystřici ve výši 150.000,00 Kč. Výdaje budou hrazeny z rezervy rozpočtu – navýšení odvodu části 
výtěžku od společnosti Endl + K a.s.; 

6. záměr a vyvěšení pronájmu nebytových prostor v hale MZŠMŠ dle bodu 6.) zápisu; 
7. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 12/5 (2+1), o výměře 44,6 m2, v bytovém domě Zámecké 

náměstí 12 Velká Bystřice panu Janu Sladkovskému, nar. 9.1.1957, bytem Zámecké náměstí 15 na dobu 
určitou od 22.3.2010 do 31.12.2010 s měsíčním nájemným 2.051,00 Kč; 

8. použití prostředků Investičního fondu p.o. Školní jídelna Velká Bystřice ve výši 174.000,00 Kč a rezervního 
fondu p.o. Školní jídelna Velká Bystřice ve výši 34.796,00 Kč na účel pořízení elektrického varného kotle 
Alba Hořovice E-B2501/900 od společnosti Gastro Olomouc, IČ 65910707, Pavelčákova 1/21, Olomouc; 

9. a s účinností od 12.03.2010 jmenuje na základě § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů velitele jednotky  sboru dobrovolných hasičů města Velká Bystřice p. Martina 
Mádra, nar. 19.09.1970, bytem Velká Bystřice, Loučná 212 a zástupcem velitele jednotky  sboru 
dobrovolných hasičů města Velká Bystřice p. Dušana Moskalenka, nar. 4.12.1961, bytem Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 16. 

II.                rada města bere na vědomí : 

1. kontrolu usnesení; 
2. zprávu starosty o akcích financovaných z ROPu; 
3. zprávu starosty o podaných žádostech . 

Ing. Marek PAZDERA                                                            Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                  místostarosta města 


