
rada 712006 

Vloženo - 04.9.2006, vložil Jana Drábková 

 
 

  
U s n e s e n í  z 71. jednání rady města Velká Bystřice, které se konalo dne 3.7.2006 v 15,30 hod. 

v kanceláři starosty města, 

  

  
I.                    Rada města schvaluje : 

  
1. program jednání 71. zasedání rady města 
2. rozpočtové opatření na snížení dotace pro ÚSP DPS od zřizovatele města  Velká Bystřice ve výši 

108.575 Kč.  Kč . 
3.  čerpání fondu reprodukce PO ÚSP Dům pokojného stáří ve výši 71.500 Kč na instalaci 

termoregulačních ventilů ve výši 33.500 Kč a úpravu na venkovní posezení ve výši 38.000 Kč.  
4.  vítěze výběrového řízení na rekonstrukci ul. Husova firmu VCES. Celková výše akce je 1,981.628 bez 

DPH. 
5. vítěze  výběrového řízení na výstavbu dvou bytových domů včetně infrastruktury na ul. Svésedlická je 

stavební firma VAPE s.r.o. Velká Bystřice s výslednou cenou  32,506.589 Kč. Rada pověřuje starostu 
města podepsat Smlouvu o dílo. 

6. a jmenuje vedoucím odboru výstavby a TS Ing. Filipa Štembírka od 1.7.2006. 
7. přijetí neinvestičního příspěvku na věcné vybavení jednotky od Krajského úřadu Olomouckého kraje ve 

výši 49.300 Kč. 
8.  Rada města schvaluje zakoupení sportovní požární stříkačky PS-12 za nabídkovou cenu 50.000 Kč. 
9.  Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 49.300 Kč navýšení příjmů o neinvestiční dotace. 
10. prodloužení nájemní smlouvy pro paní Ivanu Lukešovou  na domě č.p. 11 do konce července  2006 
11. schvaluje navýšení osobního ohodnocení vedoucí správního odboru o 700 Kč měsíčně 
12.  rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům města dle přílohy. 
13. Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkové organizace Kulturní 

středisko Velká Bystřice a ÚSP Dům pokojného stáří sv. Anny dle předloženého návrhu. 
14. návrh na dodatek č. 2 Pojistné smlouvy na pojištění majetku města od 1.7.2006 ve výši 140.121 Kč 

ročně. 
15. záměr města směnit pozemky dle bodu 13./ 
16. změnu názvu ulice od vjezdu u statku k parku na nový název „Kapitulní“ . (viz příloha snímek katastrální 

mapy 
1. pronájem souboru nemovitostí VLS (dle přílohy) za cenu 60.000 Kč ročně.  
2. Rada města pověřuje starostu a místostarostu jednáním ve věci přípravy Smlouvy o smlouvě budoucí na 

koupi předmětných nemovitostí s VLS a Metropolitní kapitulou. 
3. schvaluje výsledek výběrového řízení na „Modernizaci kotelny v Masarykově základní škole. Vítězem je 

Plynoinstalatérství Čepelák o celkové výši  208.971,14 Kč.V 

  

  
II.                 rada města neschvaluje : 

  
1. příspěvek na vjezd již vybudovaný dle požadavku na ul. Kollárova 

  

  
III.               rada města ukládá : 

  
1. vedoucí správního odboru aby zjistila  u makléřky pojištění rozsah a podmínky živelního pojištění 

majetku města 
2. starostovi města projednat na zastupitelstvu obce Mrsklesy možnost zvýšení jejich příspěvku na 

výstavbu tělocvičny. V rámci výstavby se vyskytly další vícepráce, bez kterých nelze tuto inv.akci řádně 
dokončit. 

3.  Rada města ukládá starostovi projednat s dodavatelskou firmou splátkový kalendář na výstavbu 
tělocvičny 

4.  a nařizuje odvod ve výši 150.000 Kč z fondu reprodukce Masarykovy základní školy ve Velké Bystřici do 
rozpočtu zřizovatele – města Velká Bystřice na pokrytí investice –„Modernizace kotelny MZŠ“. 

  



  

  
IV.              rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1. návrh směny pozemků mezi městem Velká Bystřice a Rímskokatolickou farmostí ve Velké Bystřice 
následovně: 
Pozemky ve vlastnictví farnosti : 
p.č. 2307/6            výměra 39 m2 
p.č. 2307/8            výměra             77 m2 
p.č. 1777               výměra             2016 m2 
p.č. 1782/2            výměra             120 m2 
p.č. 1775               výměra             262 m2 
p.č. 1776/2            výměra             130 m2 
p.č.  1783/8           výměra             82 m2 
p.č. 2307/4            výměra             211 m2 
p.č. 2307/5            výměra             235 m2 
celkem                                          3163 m2 

  
pozemky ve vlastnictví města : 
p.č. 2196/37          výměra             1556 m2 
p.č. 2210/86          výměra             1510 m2 
p.č. 2197/22          výměra             114 m2 
celkem                                          3180 m2 

  
V.                 rada města bere na vědomí : 

  
1. kontrolu usnesení 
2. informaci a žádost ředitele LŠU 

  

  

  
Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                        Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                 starosta města 

 


