
rada 652010 

Vloženo - 15.9.2010, vložil Jana Drábková 

 
 

Usnesení z 65. jednání rady města Velká Bystřice dne 13.9.2010 v 16.00 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu. 

I.       rada města schvaluje: 

1.      program jednání rady č. 65. 

2.      uzavření smlouvy o dílo na akci „Ocelová podnož tribuny MZŠMŠ Velká 
Bystřice" s firmou BEST s r.o. za nabídkovou cenu 643.698,-- Kč včetně DPH; 

3.      uzavření mandátní smlouvy na zajištění služeb souvisejících s administrací 
dotace Centrem Velká Bystřice čistou nohou – I. etapa; 

4.      rozpočtové opatření dle bodu 7; 

5.      dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 42/08 ze dne 23.7.2008, který je uzavírán 
mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., IČ 70994234, se sídlem: Praha 
1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, jednající prostřednictvím správce majetku: 
Správou dopravní cesty Olomouc, se sídlem: Nerudova 1, Olomouc, 
zastoupenou ředitelem Dr. Ing. Václavem Johnem (pronajímatel) a městem 
Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem: Zámecké náměstí 79, Velká 
Bystřice (nájemce), jehož předmětem je úprava platebních podmínek; 

6.      záměr pořízení el.škrabky na brambory pro p.o. Školní jídelna Velká Bystřice 
z prostředků IF p.o.; 

7.      stavební úpravy koupelny, WC a kuchyně v bytě č. 16/1 užívaném 
nájemníkem , a refundaci nákladů rekonstrukce předmětných úprav bytu 
formou odpočtu z měsíčního nájemného až do výše 50.000,-Kč. ; 

8.      uzavření smlouvy na pronájem bytů v bytových domech na ul. Svésedlické 
dle bodu 12 a); 

9.      uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb v p.o. DPS sv. Anny Velká 
Bystřice dle bodu 13); 

10.  směny bytů dle bodu 14); část 1; 

11.  uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytů v bytových domech na ul. 
Svésedlická  dle bodu 14), část 2; 

12.  změnu Pravidel Grantového programu MZŠMŠ VB pro volnočasové aktivity 
dětí a mládeže, kdy bod 6. Pravidel nově zní takto: „Z prostředků GP lze hradit 
všechny náklady související s realizací schváleného projektu volnočasové 
aktivity dětí a mládeže, vyjma nákladů osobních". 

II.    rada města vyjadřuje: 

1.      předběžný souhlas se záměrem prodeje části pozemku p.č. 928/1 dle 
bodu 8 a doporučuje žadatelům o koupi části  předmětného pozemku zadání 

zpracování GP na rozdělení pozemku odsouhlaseného odborem výstavby MěÚ 
Velká Bystřice, na jehož základě bude žádost o koupi projednána v orgánech 
města. 

      III. rada města ukládá : 

1.      rada města  ukládá místostarostovi města zabezpečit právní podklad převzetí 
stavebních          úprav a  zhodnocení majetku města Velká Bystřice - 
bytových domů do evidence majetku města Velká Bystřice; 

2.      místostarostovi města sjednat a podepsat nájemní smlouvy ve smyslu 
bodu 12 a); 

3.      ukládá ředitelce p.o.Školní jídelna VB vypsat výběrové řízení na dodávku 
el.škrabky podle Základních pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
příspěvkovými organizacemi města Velká Bystřice z 12.6.2007; 

4.      místostarostovi města sjednat a podepsat nájemní smlouvy ve smyslu 
usnesení bodu 14), část 2; 



5.      ředitelce p.o. MZŠMŠ poskytnout informace o způsobu financování osobních 
nákladů volnočasových aktivit dětí a mládeže při MZŠMŠ z prostředků 
poskytnutých MZŠMŠ od Církevního gymnázia Německého řádu (CGNŘ) 
v Olomouci; 

IV.rada města bere na vědomí: 

1.      kontrolu usnesení; 

2.      informace o akcích financovaných z ROPu; 

2.      informace k podaným žádostem do ROP; 

3.      informace o stavu finančních prostředků; 

4.      informaci místostarosty o profinancování osobních nákladů volnočasových 
aktivit dětí a mládeže při MZŠMŠ z prostředků poskytnutých MZŠMŠ od 
Církevního gymnázia Německého řádu (CGNŘ) v Olomouci; 

5.      informaci Ing. Zdeňka Kolmana – Agrospol Velká Bystřice o přípravě 
podkladů pro rozhodnutí o vodohospodářském řešení splachů z areálu fy 
Agrospol do přilehlých zahrad. 

        V. rada města neschvaluje: 

1.      revokaci usnesení ÚR/57/I/10 o výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v domě č.p. 66, Velká Bystřice, danou Ondřeji Balážovi, 8.května 66, Velká 
Bystřice. 

Ing. Marek PAZDERA                                                                      Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                  místostarosta města 

 


