
rada 622010 

Vloženo - 23.6.2010, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í z 62. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.06.2010 v 15,30 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu. 

  

  

  

I.                  rada města schvaluje : 

  

1.      program 62. jednání rady města 

2.      uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. IN/CZ-012/2009 ze dne 2.4.2009 
stavba „Centrum města Velká Bystřice – oživení zámeckého areálu“; 

3.      uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Amfiteátr a západní křídlo zámku; 

4.      dohodu o vzájemné prezentaci na webových stránkách mezi městem Velká 
Bystřice a Evropskou databankou a.s.; 

5.      pronájem části cca 80 m2pozemku p.č. 927/1 dle bodu 7); 

6.      záměr a vyvěšení pronájmu 24 m2 pozemku p.č. 531 dle bodu 8) 

7.      záměr a vyvěšení prodeje  pozemku p.č. 104/4 dle bodu 9); 

8.      zřízení věcného břemene dle bodu 10); 

9.      vícepráce na díle „Rekonstrukce opěrné zdi na ul. Křížkovského, Velká 
Bystřice- 1. etapa“ v objemu 164.799,60 Kč vč. DPH dle předloženého 
položkového rozpočtu odsouhlaseného TDI; 

10.  prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů v bytových domech 8. 
května 66 aZámecké náměstí 12, Velká Bystřice dle bodu 12 a); 

11.  revokuje usnesení rady města č. 24/I/13 a schvaluje prodloužení nájemních 
smluv na pronájem bytů v bytových domech Svésedlická 906 a 907 Velká 
Bystřice, dle bodu 12 b); 

12.  uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v bytovém domě Svésedlická 
906, Velká Bystřice dle bodu 12c); 

13.  jednorázové snížení měsíčního nájemného za měsíc červen 2010 za 
pronájem Restaurace Nadační, Zámecké nám. 81, Velká Bystřice 
nájemkyni , IČ: 73286303 ze smluvní výše 25.000,-Kč/měsíc na částku 
23.500,-Kč/měsíc z důvodu kompenzace ušlého zisku způsobeného 
nemožností provozovat venkovní posezení (zahrádku) na Zámeckém 
náměstí po dobu záboru terasy pro akci Dětský den, pořádanou p.o. Kulturní 
středisko Velká Bystřice; 

14.  odpisový plán p.o. Školní jídelna  Velká Bystřice na rok 2010 ze dne 
01.04.2010; 

15.  v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.;o sociálních službách a podle § 15 
odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádí zákon o sociálních službách, výši úhrad a vratek 
za poskytování sociálních služeb v Domě pokojného stáří sv. Anny Velká 
Bystřice, p.o. s účinností od 1.7.2010; 

16.  uzavření smlouvy o  poskytování sociálních služeb  v p.o. Dům pokojného 
stáří sv. Anny Velká Bystřice dle bodu 19); 

17.  navýšení ročního pojistného majetku města o částku 4.990,00 Kč; 

18.  granty pro rok 2010 neziskovým organizacím a fyzickým osobám dle bodu 
22); 



19.  zadání trvalé údržby a péče veřejnou zeleň zámeckém areálu dle bodu 23); 

20.  zadání studie celkové rekonstrukce a modernizace Mateřské školky Zámecké 
nám. za cenu do 40.000,- Kč; 

21.  koupi obrazů ak.malíře Karla Randy s motivy Velké Bystřice dle bodu 24); 

22.  rozpočtové opatření na hlavní činnosti p.o. MZŠMŠ v rozpočtu na rok 2010- 
navýšení neinvestičního příspěvku města Velká Bystřice o částku 
odpovídající skutečně prokázaným nákladům na zajištění programu pro 
učitele a žáky partnerských škol projektu Comenius v rámci reciproční 
návštěvy MZŠMŠ, která se uskuteční v I.pol. šk. roku 2010/2011, maximálně 
však do výše 20.000,- Kč. 

  

II.               rada města ukládá : 

  

1.      místostarostovi města sjednat a podepsat dodatky nájemních smluv ve 
smyslu části bodu 12); 

2.      odboru výstavby městského úřadu písemně informovat nájemkyni o 
usnesení rady města dle bodu 13a). 

  

III.           rada města doporučuje: 

  

1.      p.o. MZŠMŠ stanovit výši školného v mateřských školách Zámecké 
náměstí  a Na Svobodě od 01.09.2010 na částku 320,00 Kč/žáka/měsíc; 

2.      p.o. MZŠMŠ stanovit výši školného ve školní družině MZŠMŠ od 01.9.2010 
na částku 100,00 Kč/žáka/měsíc; 

3.      zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o vytvoření společného 
školského obvodu spádové školy mezi městem Velká Bystřice a obcí 
Bukovany, která je přílohou zápisu 62. 

  

  

IV.             rada města bere na vědomí : 

  

1.      kontrolu usnesení; 

2.      informaci o akcích financovaných z ROPu; 

3.      informaci o stavu finančních prostředků; 

4.      informaci o Ceníku CZECH POINT; 

5.      informaci o přidělení dotace městu Velká Bystřice  ve výši 1.923.187,- Kč 
z OPŽP (Státní fond životního prostředí) na zateplení fasády a výměnu oken 
na objektu mateřské školky Zámecké nám. s termínem realizace akce 
červen-září 2011; 

6.      informaci pana Jaroslava Pastuszaka o možných formách provozování 
budoucí galerie v západním křídle zámku, přičemž po zvážení předložených 
informací a návrhů rozhodne o způsobu provozování galerie na jednání rady 
města  v červenci t.r.; 

7.      informaci místostarosty města o vývoji snižování pohledávky za rodinou 
Jana Rehoviče, bytem 8. května 66, Velká Bystřice, přičemž se k vývoji 
snižování této pohledávky vrátí znovu na jednání rady města v srpnu t.r. a 
rozhodne o dalšímu postupu v záležitosti úhrady výše uvedené pohledávky. 

  

  

  

  



Ing. Marek PAZDERA                                                         Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                       místostarosta města 

 


