
rada 632010 

Vloženo - 01.8.2010, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z 63. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 28.07.2010 v 15,00 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu 

  

  

I.                  Rada města schvaluje: 

  

1.      program jednání 

2.      uzavření smlouvy o dílo na akci „Amfiteátr a západní křídlo zámku 
Velká Bystřice – dodatečné stavební úpravy  Západního křídla a ruiny 
a fasáda štítu zámecké věže“ se stavební firmou Stavební společnost 
Navrátil, s r.o. za nabídkovou cenu 1,206.997,-- Kč včetně DPH. 

3.      vyhlášení výzvy pro uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku 
„Regenerace veřejné zeleně města Velká Bystřice – I. etapa“ a 
současně schvaluje osobu pověřenou výkonem zadavatelských 
činností Ing. Milana Svobodu,  IČ 60019638. 

4.      zřízení věcného břemene – podzemní vedení NN. Dle bodu 12); 

5.      uzavření nájemních smluv v městských bytech dle bodu 13); 

6.      prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů v bytových domech 
8.května 66 aZámecké náměstí 12, Velká Bystřice, dle bodu 14; 

7.      pronájem části pozemku  p.č. 2255 a p.č. 2228 dle bodu 15); 

8.      výsledky výběrového řízení na vedoucí stavebního odboru a jmenuje 
Mgr. Mariku Dvořákovou vedoucí stavebního úřadu od 01.10.2010. 

  

  

  

II.               Rada města ukládá: 

  

1.      a pověřuje starostu města projednáním a sepsáním žádosti o investiční 
příspěvek na vybudování tribuny v tělocvičně MZŠMŠ Velká Bystřice; 

2.      odboru výstavby městského úřadu projednat s manželi Kadlecovými 
možnost dlouhodobého pronájmu, případně možnost odprodeje jen 
části pozemku nezatíženého inženýrskými sítěmi dle bodu 10); 

3.      místostarostovi  města sjednat a podepsat dodatky nájemních smluv 
dle bodu 13);. 

4.      místostarostovi města sjednat a podepsat nájemní smlouvu dle bodu 
14); 

5.      místostarostovi města sjednat  a podepsat nájemní  smlouvu dle bodu 
15); 

6.      odboru výstavby zajistit revizi elektro v domě č.p. 66, dle bodu 17). 

             

III.           Rada města bere na vědomí : 

  

1.      kontrolu usnesení ; 

2.      informaci o akcích financovaných z ROP; 

3.      informaci o podaných žádostech do ROPu; 

4.      informaci stavu finančních prostředků; 



5.      informaci o zakoupení mobiliáře do provozních a výstavních prostor 
Západního křídla zámku. 

  

  

  

IV.             Rada města doporučuje: 

  

1.      ZM schválit provedení rozšíření dlažby pod amfiteátrem v celkové výši 
620.887,-- Kč, s možností úhrady v  03/2011; 

2.      žadateli o směnu dle bodu 11) zadání zpracování GP na přerozdělení 
pozemků odsouhlaseného odborem výstavby MěÚ Velká Bystřice, na 
jehož základě bude žádost o koupi projednána v orgánech; 

  

V.                 Rada města vyjadřuje: 

  

1.      předběžný souhlas se záměrem směny pozemků dle bodu 11). 

  

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                   Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                 místostarosta města 

 


