
rada 702006 

Vloženo - 04.9.2006, vložil Jana Drábková 

 
 

Usnesení ze 70. schůze rady města Velká Bystřice, konané dne 22. května 2006 v 17,00 hod. v kanceláři 

starosty města 

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

1.      výsledek výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Velké Bystřici. 

Vítězem je firma EVI Energetika Vítkovice, a.s., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-

Vítkovice 

2.      záměr města prodat pozemek p.č. 2221/1 v k.ú. Velká Bystřice společnosti Agrospol 

Velká Bystřice s r.o. za cenu stanovenou znaleckým posudkem s podmínkou 

garantování přístupu na p.č. 2210/73 v k.ú. Velká Bystřice pro Miroslava Tichého 

3.      hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2005 s tím, že kulturnímu 

středisku se nařizuje odvod k 30.6.2006 ve výši 122.114,20 Kč na účet zřizovatele. 

Ztrátu ve výši 18.733,88 Kč uhradí město Velká Bystřice z rezervy rozpočtu. Školní 

jídelně rada města schvaluje použití fondu reprodukce ve výši 73.217 Kč na investice, 

zakoupení chladícího zařízení, což je zhodnocení majetku města 

4.      poskytování webové prezentace www.turistickyruch.cz za podmínek, že za  umístění 

stránek turistického ruchu na www.muvb.cz bude zdarma provedena prezentace 

Nadační a Lidového roku. 

5.      výši členského příspěvku pro Sdružení obcí střední Moravy, což činí 3,-- Kč na 

obyvatele. 

6.      vyplacení ošatného pro rok 2006 pro matrikářku ve výši 4.000 Kč 

7.      předkládá a naverhuje Českým dráhám výměnou za pozemek 2125/14 v k.ú. Velká 

Bystřice budovu zastávky ČD č.p. 739 na parc.č. 2269 v k.ú. Velká Bystřice 

8.      podání žádosti o podporu ze státního rozpočtu na akci: „Rekonstrukce místních 

komunikací, Velká Bystřice-ul. Hliník.“ 

9.      poskytnutí finančního příspěvku na likvidaci křídlatky v nivě řeky Bystřice 

10.  rozpočtové opatření ve výši 20.000 Kč z rezervy rozpočtu 

11.  vybudování parkovacích míst svépomocí dle projednání s odborem výstavby a použili 

dlažbu Holand popř. zatravňovací pásy. 

12.  příspěvky neziskovým organizacím v I.pol. 2006 dle bodu 19./ 

13.  záměr města prodat pozemky parc.č. 1047/1 – zastavěná plocha o výměře 400 

m2 v k.ú. Velká Bystřice 

14.  dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20/2003 ze dne 12.11.2003 „dostavba kanalizace 

města Velká Bystřice a ČOV Velká Bystřice- intenzifikace II. etapa“ s tím, že realizace 

dodatku č. 3 bude až po získání finanční dotace 

15.  usnesení ze 70. schůze rady města 

  

  

  
II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

http://www.turistickyruch.cz/
http://www.muvb.cz/


1.      1. prodej pozemku parc. č. 1047/1- zastavěná plocha o výměře 400 m2 v k.ú. Velká 

Bystřice 

2.      prodej pozemku p.č. 2221/1 v k.ú. Velká Bystřice za cenu znaleckého posudku 

s podmínkou garantování přístupu na p.č. 2210/73 v k.ú. Velká Bystřice 

3.      závěrečný účet města za rok 2005 s výhradami s tím, že nápravná opatření byla 

provedena mimořádnou inventarizací pozemků a v účetnictví bylo provedeno 

zaúčtování. Osobám odpovědným za chybně provedenou inventarizaci k 31.12.2005 

bylo dáno napomenutí s ohledem na to, že nebyla způsobena škoda na majetku 

města. 

  

III.             Rada města bere na vědomí : 

  

1.      informaci o sportovním dnu Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička 

2.      informaci o konání šermířského představení  na pozemcích města 

3.      informaci o jízdních řádech ČD 

4.      informaci o jednání se správcem toku Vrtůvka 

5.      informaci o vyjádření majitelů pozemků pod cyklostezkou 

6.      informaci o počítačových kurzech v MZŠ organizovaných  firmou CEPAK 

7.      informaci o čištění řeky Bystřice 

8.      informaci o pronájmu budovy vojenských lesů 

9.      starosty o stavu rozestavěnosti investičních akcí 

  
IV.              Rada města ukládá : 

  

1.      místostarostovi města dále jednat se správcem toku Vrtůvka o jejím vyčištění 

2.      městskému úřadu předložit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 

  

  

  

  

  

  

Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                                 Ing. Marek PAZDERA 

                     místostarosta města                                                                        starosta města 


