
rada 722006 

Vloženo - 04.9.2006, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 72. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 16.08.2006 v 17,30 hod., v kanceláři 

starosty města 

_________________________________________________________________________ 

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1.      program 72. jednání rady města 

2.      vítěze výběrového řízení na rekonstrukci chodníku na ul. 8. května firmu VCE S a.s. 

Praha 9 o finančním objemu prací 1,758.000 Kč. 

3.      dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00940411 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí. 

4.      odstoupení od smlouvy uzavřené s firmou Seller Moravia  s r.o. dne 30.1.2006 o 

zajištění ekonomického dozoru. 

5.      zhotovení fasády budovy radnice o celkových nákladech 91.540,-- Kč. 

6.      rozpočtové opatření ve výši 91.540 Kč z rezervy 6409/5909 na opravu fasády 

radnice. 

7.      rada města schvaluje rozpočtové č. 1 a rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy 

8.      záměr města prodat půdní prostory v domě č.p. 19. 

9.       záměr města prodat pozemek p.č. 58   v k.ú. Velká Bystřice na stavební místo za 

cenu 750.000 Kč. 

10.  příspěvek na vydání publikace Encyklopedie Olomoucký kraj – města a obce ve výši 

1.200 Kč 

11.  jednorázovou úhradu za zábor pozemku p. č.  1673/2    v k.ú. Velká Bystřice ve výši 

5.000 Kč. 

12.  zhotovení leteckého snímku dle nabídky  firmy JAS AIR CZ spol. s r.o. o rozměrech 

150x100 včetně CD ROM pro vlastní potřebu a prezentaci. 

13.  zakoupení kamerového systému s možností přemístění na jednotlivá kritická místa. 

Umístění dle technických  možností. 

14.  sazebník výkonu strojů. 

MULTICAR MJ. CENA / MJ. 

Doprava km 18 Kč 

Výkon osádky hod. / os. 150 Kč 

  
TRAKTOR MJ. CENA / MJ. 

Výkon osádky hod./ os. 150 Kč 

Výkon stroje hod. 500 Kč 

  



FEKÁL MJ. CENA / MJ. 

Doprava km 25 Kč 

Výkon stroje hod. 300 Kč 

Výkon osádky hod./ 2x os. 300 (2x150) 

Uskladnění m3 50 Kč 

  

  

  

  

  

  

  
II.                rada města ukládá : 

  

1.      starostovi  svolat finanční výbor a seznámit jej se stavem financování investičních akcí 

včetně předložení finančního návrhu na vybudování chodníku od  MŽS po  Jednoty. 

2.      místostarostovi zajistit veškeré poklady k prodeji bytů v domě č.p. 19. 

3.      městskému úřadu zajistit vyčištění nejvíce zanesených míst na řece Vrtůvce. Toto 

čištění je podmíněno  prodejem cenných papírů Pioneer, popř. rozpočtovým opatřením 

ze zvýšených příjmů 

4.      odboru výstavby MěÚ  prověřit možnost vybudování přístupové cesty dle požadavku p. 

Václava Hlaváčka a předložit radě návrh 

5.      městskému úřadu svolat jednání s prováděcí firmou Vape a zajistit překrytí střechy na 

budově MZŠ. 

6.      městskému úřadu zajistit další nabídku na odkoupení stroje RELLY. 

7.      městskému úřadu doplnit pravidla pro čerpání i pro fyzické osoby pro konání veřejné 

neziskové akce. 

  

  

  

III.             rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1.      schválení návrhu zástavní smlouvy č. 00940411-Z2 se Státním fondem životního 

prostředí.  

2.      schválit prodej volně obchodovatelných cenných papírů Pioneer. 

3.      prodat půdní prostory v budově č.p. 19 obálkovou metodou s minimální nabídkou 

200.000 Kč. 

4.      prodej pozemku p.č. 58   v k.ú. Velká Bystřice  za cenu 750.000 Kč. 

5.      koupit pozemek p.č.319/11    v k.ú. Velká Bystřice od Pozemkového fondu ČR za 

cenu 66.000 Kč 

  

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 

  



  

1.      Kontrolu usnesení 

2.      informaci o zveřejnění architektonických řešení kulturního domu na vědomí na 

vědomí 

  

  

  

  

  

Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                     Ing. Marek PAZDERA 

                             místostarosta města                                                             starosta města 


