
rada 742006 

Vloženo - 30.10.2006, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   ze 74. jednání rady města Velká Bystřice, konaného dne 11.října 2006 ve 14,00 hod. v kanceláři 
starosty města 

  

  

I.                   rada města schvaluje : 

  

1. program 74. jednání rady města 
2. navýšení nájemného u bytu v domě č.p. 23 nájemce paní Marie Seidlerová o 11,6% a zvýšení nájemného 

v domě č.p. 12 o 11,6%. 
3. smlouvu o sdružení mezi SSOK , příspěvková organizace a městem Velká Bystřice 
4. rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 a č. 2. 
5. nabídku na rozšíření VO v hodnotě 44.833,90 
6. vybudování hydrogeologického vrtu na hřbitově dle předložené nabídky firmy STUDNY Doležel a Janíček, 

Střední Novosadská 48, 779 00 Olomouc 
7. rozpočtové opatření ve výši 100.000 Kč na položení chrániček do chodníků 
8. úhradu ohňostroje hodnotě cca 10.000 Kč 
9. prohlášení o vzdání se předkupního práva k 3/7 celku k pozemku parc.č. 2085/5 v k.ú. Velká Bystřice o 

výměře 208 m2 
10. předloženou Smlouvu o dílo dle bodu 14.) 
11. poskytnuté příspěvky pro  II. pol. 2006 v celkové  výši 121.000 Kč dle přílohy. 
12. Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 25.000 Kč na posílení výdajů na příspěvky (viz příloha) 
13. pronájem pozemků u bytovek č.p. 597,598 a 624 do konce roku 2006 dle bodu 20.) 
14. prodloužení smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 2318 v k.ú. Velká Bystřice  u domu č.p. 411 
15. pronájem pozemku 319/11 v k.ú. Velká Bystřice do konce roku 2006 
16. záměr města prodat část pozemku p.č. 2135/1 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 70,-- Kč/m2 
17. záměr města prodat pozemek p.č. 448/1 v k.ú. Velká Bystřice o výměře 741 m2 za cenu 250 Kč/m2 
18. pronájem pozemku p.č. 927 v k.ú. Velká Bystřice do konce roku 2006-10-18 záměr města prodat část 

pozemku p.č. 927 v k.ú. Velká Bystřice 
19. příspěvek ve výši 10.000 Kč jako částečnou úhradu nákladů na občany Velké Bystřice umístěné v Hospicu 

na Sv. Kopečku 
20. záměr města prodat byty v domě č.p. 19 dle bodu 33.) 

  

  

II.                rada města neschvaluje: 

  

1. pronájem nebytových prostor v ul. Kapitulní u domu č.p. 101 
2. prodej nemovitosti č.p. 66. O záměru prodat majetek města bude jednat nově zvolená rada města 
3. pronájem nebytových prostor v budově KD dle bodu 19.) 

  

  

  

  

  
III.             rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1. směnu pozemků p.č. 2194/1-orná půda o výměře 1178 m2 v k.ú. Velká bystřice ve vlastnictví města za 
pozemky p.č. 2307/6 o výměře 39 m2, p.č. 2307/8 o výměře 77 m2, p.č. 1782/2 o výměře 120 m2, p.č. 1775 
o výměře 262 m2, p.č. 1776/2 o výměře 130 m2, p.č. 1783/8 o výměře 82 m2, p.č. 2307/4 o výměře 211 
m2, p.č. 2307/5 o výměře 235 m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bystřice. 

2. rozpočtové opatření na sanaci stávajících nádrží na ČOV 
3. prodej půdních prostor panu Jaroslavu Langerovi  za nabídnutou hodnotu 400.000 Kč. 

  

  

IV.              rada města ukládá : 



  

1.          projednat v komisi pro Internet navýšení paušálu za údržbu internetové sítě v návaznosti na spolehlivost 
sítě 

2.          účastnit se festivalu v Polsku Rudnikách a potom jednat o partnerství. Jednat i s řídícím orgánem 
z programu Intereg. 

3.          sportovní komisi navrhnout provozní řád tělocvičny a výše nájmu v souvislosti s časovým rozdělením 
pronájmů 

4.          starostovi města zajistit podklady k výběrovému řízení na získání investičního úvěru 
5.          vedoucímu odboru TS zajistit zhasnutí světel na úseku průchodu průvodu dne 23.10.2006 

  

V.                 rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení 
2. výpověď z pronájmu nebytových prostor v budově KD 
3. rozdělení finančních prostředků dle  sportovní komise 

  

  
VI.              rada města vyhlašuje: 

1. výběrové řízení na poskytnutí investičního úvěru na výstavbu bytových domů na ul. Svésedlická 

  

  

  

  

  
Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                                    Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                            starosta města 

 


