
RM 022010 období 2010-2014 

Vloženo - 30.3.2011, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z 2. jednání rady města Velká Bystřice, které se konalo dne 29.11.2010 v 18:00 hod. v zasedací místnosti městského 

úřadu. 

  

I.                    rada města schvaluje: 

  

1.       program 2. jednání rady města; 

2.       nákup vozidla Škoda Fabia Classic 1,2 za nabídkovou cenu 210,900.- Kč vč. DPH od společnosti Auto Hégr, a.s. 

Olomouc; 

3.       Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Ocelové podnože tribuny tělocvičny MZŠMŠ Velká Bystřice s firmou Best 

s r.o.. Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí 800.459,- Kč vč. DPH; 

4.       rozpočtové opatření na hlavní činnosti p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

v rozpočtu pro rok 2010- navýšení příjmů z úhrad klientů a zvýšení výdajového limitu na účtě 501 

0320 DDHM dle bodu 9) 

5.       rozpočtové opatření na hlavní činnosti p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

v rozpočtu pro rok 2010- použití prostředků Rezervního fondu na úhradu pořízení kamerového 

systému k zabezpečení vstupního vchodu do objektu DPS sv. Anny, p.o. dle bodu 10); 

6.       poskytnutí finančního příspěvku NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. na poradenskou a konzultační činnost  v oblasti 

výstavby a bezbariérových úprav pro tělesně postižené ve výši 2000,- Kč z rozpočtu města na rok 2011; 

7.       poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města VB nestátní neziskové organizaci Charita Olomouc, 

Wurmova 5, Olomouc, IČ:44936427 na spolufinancování neinvestičních nákladů provozu střediska pečovatelské 

služby ve Velké Bystřici, zřízeného v rámci projektu „Rozvoj pečovatelské služby na venkově“ 

spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu (ROP); 

8.       v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. členku konkurzní komise s právem hlasovacím pro posuzování uchazečů o 

jmenování do funkce ředitele p.o. Školní jídelna Velká Bystřice – členku komise určenou ředitelem KÚ: Ing. Dana 

Giblová dle bodu 13b); 

9.       uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb v p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice uživateli služeb 

dle bodu 14); 

10.   proplacení mimořádných odměn zaměstnancům města dle bodu 17); 

  

II.                  rada města odvolává: 

1.       odvolává členku konkurzní komise s právem hlasovacím pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele 

p.o. Školní jídelna Velká Bystřice – členku komise určenou ředitelem KÚ (resp. vedoucím odboru ŠMT KÚ): Evu 

Flejberkovou z důvodu střetu zájmů- jmenovaná je uchazečkou o jmenování do funkce ředitele p.o. Školní jídelna 

V.Bystřice 

  
III.                rada města neschavluje: 

1.       záměr a vyvěšení prodeje části cca 23,5 m2 pozemku p.č. 1069 dle bodu 6 a); 

  

IV.                rada města bere na vědomí : 

  

1.       kontrolu usnesení; 

2.       informaci k žádostem do ROPu; 



3.       informaci o stavu fin. prostředků; 

  
V.                  rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

  

1.       neschválit prodej části cca 23,5 m2pozemku p.č. 1069 dle bodu 6b); 

2.       schválit prodej části 10 m2 pozemku p.č. 2306/3, části 50 m2pozemku p.č. 1815 dle bodu 7); 

3.       schválit prodej části 89 m2 pozemku p.č. 928/1 dle bodu 8); 

4.       ke schválení OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních poplatků od 1.1.2011 s výší poplatku 370,-- Kč. 

5.       poplatky za stočné pro rok 2011 ve výši 17,-- Kč/m3 vč. DPH při směrném čísle 41 m3/osobu a rok; 

6.       stočné u dešťových vod  odváděných z Makra a Ferony ve výši 10,-- Kč/m3 vč. DPH; 

  

  

VI.                rada města ukládá : 

  

1.       odboru výstavby MěÚ zpracovat směrnici upravující podmínky zbudování parkovacích míst dlouhodobě pronajatých, 

rezervovaných pro jednoho občana, firmu se specifikací financování nákladů, jejich zápočtu proti nájemnému za 

pronájem pozemku a doby, po kterou zápočet nákladů kompenzuje nájemné za pronájem pozemku; 

2.       místostarostovi města vyžádat od Charity Olomouc statistické údaje o počtech klientů Pečovatelské služby, středisko 

Velká Bystřice s rozčleněním podle místa trvalého bydliště klientů; 

3.       městskému úřadu zajistit možnost zřízení účtu na financování kanalizace dle Plánu financování obnovy vodovodů a 

kanalizací; 

  

  

VII.                rada města vyjadřuje: 

  

1.       předběžný souhlas s vybudováním parkoviště na části pozemku parc.č. 1069 v obci Velká Bystřice   s tím, že samotná 

realizace zbudování park. místa proběhne v souladu se směrnicí dle bodu 2/ IV/1 tohoto usnesení. 

  

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                      Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                  místostarosta města 

 


