
rada 622005 

  

U s n e s e n í   z 62. jednání rady města Velká Bystřice konaného dne 7.11.2005 v 17,00 hod. v zasedací 
místnosti městského úřadu 

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1. rozpočtové opatření ve výši 6.264 Kč na úhradu věcné režie za III. čtvrtletí 2005 pro zaměstnance MZŠ. 
2. umístění stavby rodinného domku na pozemku parc.č. 717 s tím, že do provedení kolaudace město 

vybuduje po hranici pozemku kanalizaci a vodovod. 
3. zhotovení dopravního značení Velké Bystřice firmou SEKNE s r.o. Olomouc 
4. rozpočtové opatření ve výši 66.120 Kč dle bodu 5./ 

UZ Org/§ Položka Částka 

  
2219 6121 66.120 Kč 

  
2219 5169 66.120 Kč 

  
5. rozpočtové úpravy ve výši 61.320 Kč na zahradnické úpravy dle bodu 7./ 

UZ Org/§ Položka Částka 

- 6409 5909 -61.320 Kč 

  
      3745        5169   +61320 Kč 

  
6. zakoupení multifunkčního traktoru s příslušenstvím od firmy Sitta Bukovany  dle bodu 8./ 
7. rozpočtové opatření ve výši 67.000 na zakoupení příslušenství k multifunkčního traktoru. 

UZ Org/§ Položka Částka 

  
3639 6123 +67.000 Kč 

  
3639 5137 -67.000 Kč 

8. pronájem části pozemku Na Letné parc.č. 875 za 2,-- Kč/m2 dle bodu 11./ 
9. pronájem parkovacího místa v ul. Kozinové dle bodu 19./ 
10. rozpočtové opatření navýšení příjmů o 27.000 Kč dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje na 

obnovu radiostanic pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Velká Bystřice. 
11. poskytnutí příspěvku pro kulturní středisko ve výši 2.000 Kč na Mikulášskou nadílku pro děti. 
12. výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004 oprava usnesení rady 532005 
13. opravu hospodářského výsledku kulturního střediska za rok 2004 a rozdělení do rezervního fondu dle 

bodu 24./ 

Příspěvková 

organizace 

Zlepšený HV Ztráta Rozdělení do fondu 

rezervního 

Rozdělení do fondu 

odměn 

Kulturní středisko 
Schválené rozdělení 

6.4.2005 

  
192.493,49 55.620,20 0 

Oprava 
  

197.993,49 50.120,20        0 

  
14. rozpočtové opatření ve výši 101.834 Kč na posílení rozpočtu ÚSP Domu pokojného stáří sv. Anny ve 

Velké Bystřici dle bodu 25./ 
15. odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 101.834 Kč  dle bodu 26./ 

UZ § Položka Částka 

  6409 5909 -101.834 Kč 

  4316 5331 +101.834 Kč 

  

  
II.                rada města ukládá: 

  

1. starostovi města jednat s firmou Remit s r.o. Šternberk 
2. starostovi a místostarostovi jednat s investorem o předložení projektového záměru výstavby rybníka ve 

Vrtově 



  
III.             rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1. bezúplatný převod pozemku parc.č. 1979/20 orná půda o výměře 156 m2z Pozemkového fondu 
2. darovací smlouvu mezi Invespolem s r.o. Tovární 40 Olomouc a Městem Velká Bystřice na pozemek 

2180/2 v k.ú. Velká Bystřice 
3. darovací smlouvu mezi manželi Hořínkovými a městem Velká Bystřice na převod pozemku parc.č. 2188/4 

a 106/1 v k.ú. Velká Bystřice 
4. prodej pozemku parc.č.226/2 a 226/1 za prodejní cenu 130,-- Kč/m2v k.ú. Velká Bystřice 
5. prodej pozemku parc.č. 2169/44 za prodejní cenu 130,-- Kč/m2 v k.ú. Velká Bystřice 
6. směnu pozemků s Římskokatolickou farností Velká Bystřice dle předloženého návrhu v bodě 20./ 
7. prodej pozemku parc.č. 2244/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Velká Bystřice za navrhovanou cenu 600,-- Kč/m2 

  
IV.              Rada města nedoporučuje ZM ke schválení : 

  

1. změnu územního plánu v lokalitě Za parkem směr Vinohrádky z rekreační na lokalitu trvalého bydlení 
2. žádost o zrušení průmyslové zóny U spínačky 

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                                      Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                                 místostarosta města 

 


