
rada 662010 

Vloženo - 15.10.2010, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 66. jednání rady města Velká Bystřice dne 13.10.2010 v 16,00 hod, v zasedací místnosti 
městského úřadu. 

  

I.                   rada města schvaluje : 

1. program 66. jednání rady města; 
2. nákup škrabky na brambory od firmy Gastro Olomouc s lapačem na slupky v celkové hodnotě 48.258,-- 

Kč; 
3. provedení opravy hasičského vozidla T 815 CAS32 za nabídkovou cenu 71.448,-- Kč od firmy DS Správa 

servisů s r.o.; 
4. smlouvu s firmou  Strabag a.s.  na opravu komunikace ve výši 149.874,00 Kč dle bodu 5); 
5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8004834/1, uzavřenou mezi 

ČEZ Distribuce, a.s. , IČ 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na 
základě písemně udělené plné moci Elpremont elektromontáže s r.o., IČ 26871891, se sídlem Velká 
Bystřice, ČSA 780, PSČ 783 53 (jako strana Budoucí oprávněná z věcného břemene) a městem Velká 
Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53 (jako strana 
Budoucí  povinná z věcného břemene), kde účelem smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření 
smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Velká Bystřice p.č. 2266/1 ostatní 
plocha, zapsaném na LV č. 10001 pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice – pro stavbu „Velká 
Bystřice, 33 RD, Pazdera – NNk – Kabelové vedení NN-0,4kV“; 

6. platbu za zřízení věcného břemene strpění  umístění, zřízení a provozování zařízení plynárenské 
distribuční soustavy pro SMP Net, s r.o. – RWE GasNet, s r.o. ve výši v rozmezí 100,-- až 500,-- Kč za 
každý započatý běžný metr pozemku zatíženého zařízením plyn.distribuční soustavy včetně ochranného 
pásma, dle výsledku jednání se SMP Net, s r.o. – RWE GasNet. 

7. uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb v p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 
s uživatelkou služeb, v případě odmítnutí s náhradníky v pořadí  dle bodu 9); 

uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb v p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 
s uživatelem služeb dle bodu 10) s podmínkou každoroční refundace podílu neinvestičního příspěvku 

města Velká Bystřice na provoz DPS sv. Anny hrazeného na základě smlouvy o úhradě neinvestičního 
příspěvku. 

8. rozpočtové opatření v rozpočtu města na rok 2010 dle bodu 11) a); 
9. rozpočtové opatření na hlavní činnosti p.o. Kulturní středisko v rozpočtu na rok 2010 dle bodu 11) b); 
10. pořízení kotle VIADRUS na vytápění bytů v hasičské zbrojnici za celkovou cenu včetně montáže 64.570,-

- Kč vč. DPH dle bodu 15); 
11. vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky p.o. Školní jídelna Velká Bystřice s podmínkou 

informovat uchazeče o funkci, o zvažovaném záměru Města Velká Bystřice sloučit p.o. Školní jídelna Velká 
Bystřice s p.o. Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice, přičemž v takovém případě 
by došlo k zániku funkce ředitele /ředitelky p.o. Školní jídelna dle bodu 16); 

12. do funkce tajemnice konkurzní komise paní Janu Drábkovou dle bodu 16); 
13. rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2010 dle bodu 17); 

  
II.                rada města bere na vědomí : 

1. kontrolu usnesení; 
2. informace k podaným žádostem do ROPu; 
3. informaci o investiční akci – vybudování ocelové podnože na hale MZŠMŠ; 
4. informaci o finančních prostředcích města; 
5. informaci o spolupráci MZŠMŠ Velká Bystřice s Církevním gymnáziem Německého řádu v Olomouci. 

                        

  

  

  
III.             rada města ukládá: 

  

1. ukládá odboru výstavby MěÚ jednat se SMP Net, s r.o. – RWE GasNet, s r.o. o platbě za zřízení věcného 
břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení plynárenské distribuční soustavy ve výši 500,-- 
Kč za každý započatý běžný metr pozemku zatíženého zařízením plyn.distribuční soustavy včetně 
ochranného pásma. V případě neakceptace návrhu ze strany SMP Net, s r.o. – RWE GasNet, s r.o. rada 
města ukládá odboru výstavby MěÚ jednat o maximální možné ceně, minimálně však 100,-- Kč za každý 
započatý běžný metr pozemku zatíženého zařízením plyn.distribuční soustavy včetně ochranného pásma. 



2. vedoucí správního odboru městského úřadu realizaci rozpočtového opatření ve smyslu části a) a b) bodu 
10); 

3. tajemnici konkurzní komise : 
a)      zveřejnit termín a místo konání konkurzního řízení v místě obvyklým způsobem 
b)      zveřejnit náležitosti vyhlášení konkurzu (podmínky, požadavky a kvalifikační předpoklady na 

uchazeče na výše uvedenou funkci a podmínky podání přihlášky do konkurzního řízení ( v místě 
obvyklým způsobem 

c)      organizačně a administrativně zabezpečit jednání komise.  

  

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                        Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                   místostarosta města 

 


