
rada 682006 

Vloženo - 21.4.2006, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z 68. jednání rady města Velká Bystřice dne 12. dubna 2006 v 17,00 hod. v kanceláři starosty 
města 

  

I. Rada města schvaluje : 

  

1.      příspěvek na zakoupení občerstvení a materiálu ve výši 5.000 Kč dle bodu 2./ 

2.      rozpočtové opatření ve výši 36.300 Kč na nákup investic pro školní jídelnu. Pokrytí bude z fondu 

reprodukce ŠJ 
3.      zadání studie na kulturní dům s tím, že budou osloveni tři projektanti. Požadavek města je řešit zvláš» 

přilehlé prostory a kulturní dům. Částka pro zhotovení studie je 15.000 Kč s termínem odevzdání do 
10.6.2006. 

4.      proplacení prokazatelně provolaných hovorů dle výpisu od Eurotel na tel. č. 606644704 

5.      záměr města odkoupit pozemek u sv. Jána na Zámeckém náměstí za cenu obvyklou v této lokalitě 

tj. 600 Kč/m2. 
6.      záměr  prodat nemovitý majetek pozemek p.č. 481/3-trvalý travní porost o výměře 3369 m2 v k.ú. 

Mrsklesy na Moravě obci Mrsklesy  a zveřejnit tento záměr  v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 
Sb., 

7.      výsledek výběrového řízení na inženýrskou činnost a podklady na přípravu zadání veřejné zakázky 
na bytové domy v ul. Svésedlická . Vítězem výběrového řízení je Ing. Milan Svoboda s nabídkovou 
cenou 24.600 Kč. 

8.      záměr města prodat pozemek  p.č. 2232/3 o výměře 167 m2 v k.ú. Velká Bystřice 
9.      záměr města prodat pozemek p.č. 883/1  o výměře 23 m2 v k.ú. Velká Bystřice ostatní plocha 
10.  pronájem pozemku p.č. 319/3 ostatní plocha o výměře 321 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 0,50 

Kč/m2 
11.  veřejněprávní smlouvu s  obcí Hlubočky o činnosti obecní policie Hlubočky na území města Velká 

Bystřice od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
12.  dodatky smluv o sdružení města Velká Bystřice a Mrsklesy a Velká Bystřice a Bystrovany o činnosti 

hasičů na k.ú. Mrsklesy a Bystrovany. Roční úhrada pro obec Mrsklesy je 34.000 Kč, obec 
Bystrovany 46.000 Kč. 

13.  příspěvek ve výši 2.000 Kč na zakoupení pohárů města Velká Bystřice pro Klub automobilistů 
historických vozů. 

  

  

  
II.Rada města neschvaluje: 

  

1.      příspěvek na inženýrské sítě dle požadavku p. Vl.Suchého a Ing. Jana Paluchy. 
2.      nájemní smlouvu s Pozemkovým fondem na tři roky zpětně s ohledem na to, že komunikaci na p.č. 

2305/7 nevyužívá.  

  
III. Rada města ukládá : 

  

1.      starostovi města zpracovat vnitřní předpis města při zřizování rozvojových lokalit a s tím spojené 

doplňkové stavby, které převádí do vlastnictví města 
2.      vedoucímu odboru výstavby nechat zpracovat cenovou nabídku pro větší hloubku základu a jednat 

s majitelem sousední parcely v souladu s bodem č. 8./ 
3.      starostovi a místostarostovi sepsat stížnost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

na neúnosný stav ve stavbě náhonu (zanesené koryto, stav jalováku, majetkové vztahy), kopii 
stížnosti zaslat na odbor životního prostředí. 

4.      městskému úřadu  sestavit ceník za pronájem společenské místnosti ke komerčním účelům 
5.      odboru výstavby podat žádost na stavební úřad  o terénní úpravy v souladu s využitím plochy na 

ozelenění 
6.      odboru výstavby zadat projekt na rekonstrukci sociálního zařízení dle požadavku Krajské hygienické 

stanice. 
7.      odboru výstavby předložit nabídkovou cenu na opravu střechy na domě č.p. 566. 



8.      starostovi města projednat prodej p.č. 2221/1 v k.ú. Velká Bystřice s vedením společnosti Agrospol 
Velká Bystřice a.s.  s ohledem na to, že je zde další požadavek na pronájem stejného pozemku za 
účelem zajištění a udržení zemědělské prvovýroby.   

9.      starostovi města projednat s vedením Agrospolu Velká Bystřice s r.o.pronájem p.č. 2221/1 v k.ú. 
Velká Bystřice   dle předcházejícího bodu. 

  
IV. Rada města bere na vědomí : 

  

1.      kontrolu usnesení 

2.      informaci starosty o Sportovním dnu Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička. 

3.      informaci o nabídce firmy Hydropol na odvlhčení zdiva na Zámku 

4.      informaci starosty ohledně smlouvy s ČEZ Distribuce k bytovkám na ul. Svésedlická 

5.      informaci o jednání ohledně průmyslové zóny J.M.I.T 

6.      informaci o podání reklamace na umělý povrch pro házenou na hřišti SK Velká Bystřice. 

7.      informaci o získání dotace na byty v ul. Svésedlická 

  

  

  
V. Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1.      uzavření smlouvy č. Z S12 12 4120046072 o uzavření budoucí smlouvy o oprávněných nákladech 

spojených s připojením odběrného zařízení 2 bytové domy ul. Svésedlická na parc.č. 1977/1 v k.ú. 
Velká Bystřice mezi městem Velká Bystřice a ČEZ Distribuce a.s. 

2.      přijetí půjčky ve výši 5 mil. Kč na II. etapu rekonstrukce MZŠ výstavba tělocvičny dle smlouvy o půjčce 

s obcí Mrsklesy 
3.      smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Velká Bystřice jako budoucím prodávajícím 

a obcí Mrsklesy jako budoucím kupujícím. Předmětem prodeje bude spoluvlastnický podíl k jedné 
pětině tělocvičny, která bude postavena na p.č. 640/4,5,10; 1045; 1046; 1047/1 vše v k.ú. Velká 
Bystřice.  

4.      přijetí investičního úvěru ve výši 1,720 tis. Kč s úrokem 3M PRIBOR + 0,10% p.a. dle smlouvy na 

financování koupě nemovitosti č.p. 19, pozemky p.č. 57 a 58 v k.ú. Velká Bystřice 
5.      prodej p.č. 2232/3 o výměře 167 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

6.      revokovat usnesení I/11 ve znění prodej pozemku p.č. 481/3-trvalý travní porost o výměře 3369 
m2 v k.ú. Mrsklesy na Moravě panu Miloši Petrovi za cenu 40,-- Kč. 

7.      schválit  převod pozemků zapsaných v EN na MNV Velká Bystřice na Město Velká Bystřice  v k.ú. 
Bukovany LV č. 46 p.č. 658; k.ú. Holice LV č. 1367 p.č. 1983/49 a 1943/52; v k.ú. Holice LV č. 1357 
p.č. 1357 p.č. 1863/88; k.ú. Holice LV č. 1325 p.č. 1863/9. 

8.      schválit prodej pozemku parc.č. 883/1 ostatní plocha v k.ú. Velká Bystřice za cenu 70 Kč/m2 
9.      zřízení věcného břemene za cenu ½ z ceny kupní. Kupní cena je 250 Kč/m2 dle bodu 33./ 
10.  rozpočtové opatření pro kulturní středisko ve výši 314.374 Kč na krytí nákladů na internet. 

  

  

VI. Rada města jmenuje : 

  

  

1.      na návrh tajemnice MěÚ do funkce vedoucí správního odboru Městského úřadu Velká Bystřice  sl. 

Pavlu Pazderovou od 1.5.2006 

  

  

  

  
  

  

Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                           Ing. Marek PAZDERA 
místostarosta města                                                    starosta města 

 


