
RM 012010 období 2010-2014 

Vloženo - 30.3.2011, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z jednání rady města Velká Bystřice č. 1/2010 ze dne 15.11.2010 v 18:00 hod. v zasedací 

místnosti městského úřadu. 

  

I.                   rada města schvaluje: 

  

1.      program 1. jednání rady města; 

2.      smlouvu o dílo na zhotovení projektu pro stavební povolení na akci „Centrem Velké Bystřice 

čistou nohou – I. etapa“ s Ing. Pavlem Kláskem,  za nabídkovou cenu 323.800,- Kč; 

3.      záměr a vyvěšení prodeje části 10 m2pozemku p.č. 2306/3  a části 50 m2 pozemku p.č. 1815 

dle  bodu 6); 

4.      rada města schvaluje záměr a vyvěšení prodeje části 89 m2 pozemku p.č. 928/1 dle bodu 7); 

5.      žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 527 – ostatní plocha o výměře 20 m2   p.č. 528 - ostatní 

plocha o výměře 79 m2, p.č. 747 – ostatní plocha o výměře 83 m2 a p.č. 2934 – ostatní plocha o 

výměře 142 m2 vše v k.ú. a obci Hlubočky, z vlastnictví České republiky , IČ 00000001, s právem 

hospodaření s majetkem státu: MNV Velká Bystřice do vlastnictví města Velká Bystřice dle bodu 

9 a); 

6.      záměr a vyvěšení pronájmu 121,89 m2 nebytových prostor (bankovní hala, sklad, soc. zázemí, 

soc. zařízení) v 1.NP v domě Zámecké nám. č.p. 19 (pobočka České spořitelny), ke kterým na 

základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č.: ČS 2006/2312/0439 platné do  19.6.2011 

společnost Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 14000 uplatnila 

právo opce a to na dobu určitou do 19.6.2016; 

7.      vznik ad hoc komise pro transformaci  p.o. Kulturní středisko Velká Bystřice a jmenuje jejími členy: 

Ing. Marka Pazderu, Ing. Martina Seidlera, Michala Hoška, Mgr. Ivo Slavotínka, Petra Nakládala 

a Jarmilu Možíšovou, přičemž úkolem komise bude připravit koncepci činnosti nové organizační 

jednotky Kulturní a informační centrum Velká Bystřice, která bude řešit rozsah zadání  úkolů a 

činnosti (hlavní činnost p.o.), optimální personální zabezpečení, rozsah finančních potřeb 

k zajištění činnosti, optimální právní formu organizační jednotky a rozsah svěřeného majetku do 

správy; 

8.      vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna 

Velká Bystřice dle bodu 13); 

9.      do funkce tajemnice konkurzní komise paní Janu Drábkovou, tajemnici MěÚ; 

10.  v souladu s vyhl. č. 54/2005 Sb.,  předsedu a členy konkurzní komise s právem hlasovacím pro 

posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele(-ky) p.o. Školní jídelna Velká Bystřice ve 

jmenném složení dle bodu 14); 

  
II.                rada města ukládá: 

  

1.      tajemnici konkurzní komise připravit podklady pro jednání konkurzní komise dle bodu 13. 

  

III.             rada města doporučuje zastupitelstvu města : 

  

1.      schválit revokaci usnesení č. UZ/18/I/28; 

2.      koupi spoluvlastnického podílu 3/6 k pozemkům dle bodu 8). 

  



  
IV.             rada města neschvaluje: 

  

1.      žádost o úplatný převod pozemků dle bodu 9); 

2.      žádost o úplatný převod pozemků dle bodu 10 b). 

  

  

V.                rada města bere na vědomí: 

  

1.      kontrolu usnesení; 

2.      informaci o situaci v p.o. školní jídelna; 

3.       informaci o podaných žádostech do ROPu; 

4.      informaci o probíhajících investičních akcích dle bodu 3); 

5.      informaci o inv.akci „Centrem čistou nohou“; 

6.      informaci o stavu finančních prostředků; 

7.      informaci o situaci v p.o. Školní jídelna s tím, že v současné době je zadán audit mzdových 

prostředků a audit hospodaření p.o. Rovněž vedení města spolupracuje s Policií ČR. 

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                                Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                               místostarosta města 

 


