
RM 032010 období 2014-2014 

Vloženo - 30.3.2011, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í    č. 3/2010 z jednání rady města Velká Bystřice ze dne 15.12.2010 v 18,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. 

  

  

I.                    rada města schvaluje : 

  

1. program 3. jednání rady města Velká Bystřice; 
2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi Olomouckým krajem, IČ 60609460, se sídlem v 

Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, IČ 70960399, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, 
PSČ  772 11 (jako budoucí povinný) a městem Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 783 
53 (jako budoucí oprávněný), kde účelem smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemcích ve vlastnictví Olomouckého kraje, parc.č. 2225/2 ostatní plocha – silnice a parc.č. 2232/1 ostatní plocha 
- silnicezapsaných na LV č. 2203 pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice - pro  stavbu „Centrum Velké Bystřice čistou nohou 
– I. etapa“; 

3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, uzavřenou mezi městem Velká Bystřice, 
IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53 (jako budoucí povinný) a SMP Net, s r.o., IČ 27768961, se 
sídlem Ostrava, Plynární 420/3 zastoupena na základě plné moci RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem: Ústí nad Labem, 
Klíšská 940 (jako budoucí oprávněný),  kde účelem smlouvy je udělení souhlasu se zřízením stavby a sjednání podmínek pro 
budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Velká Bystřice, parc.č. 2266/1 ostatní 
plocha – ostatní komunikace zapsaném na LV č. 10001 pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice - pro  stavbu Velká Bystřice 
– Kopaniny  „Komunikace a inž. sítě pro výstavbu 33RD “; 

4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení, právo vstupovat vjíždět na pozemky dle 
bodu 7); 

5. Dodatek č.3  ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ev.č. ČS 2006/2312/0439 ze dne 6.6.2006, uzavřený mezi městem Velká 
Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53 (jako pronajímatel) a Českou spořitelnou, a.s., IČ 
45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 (jako nájemce),  kde předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu 
nebytových prostor v objektu č.p. 19 na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici – pobočka České spořitelny, a.s., a to do 19.6.2016; 

6. Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká 
Bystřice, 783 53 (jakostavebník) a ČR – Zemědělskou vodohospodářskou správou, IČ 00020451, se sídlem Hlinky 60, 60300 
Brno (jako vlastník pozemku),  kde předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka provést stavbu „Velká Bystřice, 
Přeložení chodníku vlaková zastávka – Na Letné“ na dotčeném pozemku p.č. 2268 – vodní plocha o výměře 1034 m2; 

7. Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká 
Bystřice, 783 53 (jakostavebník) a ČR – Zemědělskou vodohospodářskou správou, IČ 00020451, se sídlem Hlinky 60, 603 
00   Brno (jako vlastník pozemku),  kde předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka provést stavbu „Centrem Velké 
Bystřice čistou nohou – 1.etapa“ na dotčeném pozemku p.č. 2254 – vodní plocha o výměře 4524 m2; 

8. přijetí daru ve výši 50.500,- Kč příspěvkovou organizací DPS sv. Anny Velká Bystřice od České televize, a.s., který je účelově 
vázán na pořízení a instalaci technologického zařízení k digitalizaci příjmu televizního signálu v Domě pokojného stáří sv. Anny 
Velká Bystřice; 

9. rozpočtové opatření v rozpočtu města na rok 2010- odvod části příspěvku zřizovatele DPS na rok 2010 do rozpočtu města, splatný 
do 31.12.2010 dle bodu 13a); 

10. rozpočtové opatření na hlavní činnosti p.o. DPS v rozpočtu pro rok 2010- odvod části příspěvku zřizovatele DPS na rok 2010 do 
rozpočtu města, splatný do 31.12.2010 dle bodu 13b); 

11. prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů v bytových domech Zámecké náměstí 12, Zámecké náměstí 16 a 8. května 66 
dle bodu 14); 

12. přijetí věcného daru  černobílého laserového multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka, skener) v hodnotě 3.990,-- Kč, p.o. 
MZŠMŠ od pana Aleše Čápa; 

13. pronájem hrobových míst na dobu 5 let v souladu s uzavřenými smlouvami z roku 2010, tj.pronájem r. 2011, 2012. 2013, 2014, 
2015 ; 

14. Vnitřní organizační směrnici pro účtování nákladů a výdajů spojených s akcí "Centrem Velké Bystřice čistou nohou, I.etapa". 
15. rozpočtová opatření na hlavní činnosti p.o. DPS v rozpočtu pro rok 2010 dle bodu 18); 
16. odpisový plán účetních odpisů p.o. Školní jídelna Velká Bystřice ze dne 24.11.2010. 

  

  

II.                  rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

  

1. návrh rozpočtu města Velká Bystřice  dle bodu 1); 
2. obecně závazné vyhlášky města dle bodu 3). 



  

  

III.                rada města vyjadřuje předběžný souhlas : 

  

1. se záměrem prodeje části cca 50 m2 pozemku p.č. 902 dle bodu 4). 

  

IV.                rada města jmenuje: 

  

1. na základě doporučení konkurzní komise do funkce ředitelky p.o. Školní jídelna Velká Bystřice, IČ: 60781106, se sídlem Loučná 
703, 78353 Velká Bystřicepaní M.S., s účinností od 01.01.2011 na dobu určitou, do 31.12.2012. 

  

  

V.                  rada města ukládá : 

  

1. vedoucí odboru správního MěÚ realizaci rozp. opatření ve smyslu bodu 13 a) a b) . 

  

VI.                Rada města bere na vědomí: 

  

1. informaci starosty města k investičním akcím roku 2011. 

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                  Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                              místostarosta města 

 


