
RM 052011 období 2010-2014 

Vloženo - 30.3.2011, vložil Jana Drábková 

 
 

Usnesení z 5. jednání rady města Velká Bystřice dne 15.02.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu. 

  

I.                     rada města schvaluje : 

  

1. program 5. jednání rady města 
2. podání žádosti o podporu z ROPu na akci „Cyklostezka Velká Bystřice“; 
3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012073-09 mezi Veolia Transport Morava a.s. a 

městem Velká Bystřice na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2011. Smluvní cena na rok 2011 za 
zajištění dopravní obslužnosti bude 14.300,00 Kč vč. DPH; 

4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012073-09 mezi Veolia Transport Morava a.s. a 
městem Velká Bystřice na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2011. Smluvní cena na rok 2011 za 
zajištění dopravní obslužnosti bude 14.300,00 Kč vč. DPH; 

5. rada města schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o sdružení na společnou jednotku požární ochrany s obcí 
Bystrovany. Příspěvek obce Bystrovany v roce 2011 bude 60.000,00 Kč; 

6. opravu místní komunikace v ulici Vrtov za nabídkovou cenu Strabagu 108.675,00 Kč vč. DPH; 
7. zřízení věcného břemene – právo umístit, zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy – venkovní 

vedení VN, sloup, venkovní jednosloupá trafostanice dle bodu 10.; 
8. zřízení věcného břemene – právo umístit, zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy – kabelové 

vedení NN a kabelová skříň- pilíře dle bodu 11.; 
9. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Velká 

Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53 (jako strana budoucí 
povinná z věcného břemene) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, zastoupena na základě plné moci firmou: ELPREMONT e.ektromontáže s.r.o., IČ 
26871891, se sídlem: Velká Bystřice, ČSA 780 (jako strana  budoucí oprávněná z věcného břemene),  kde 
účelem smlouvy je  sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na 
pozemku ve vlastnictví města Velká Bystřice, parc.č. 2279/1 ostatní plocha, zapsaném na LV č. 10001 
pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice - pro  stavbu „Velká Bystřice, ČSA,VAPE – nové NNv“; 

10. zřízení věcného břemene  - právo vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch 
na vodovodním litinovém přiváděcím řadu DN250 dle bodu 14.; 

11. zřízení věcného břemene  - právo vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch 
na vodovodním litinovém výtlačném řadu DN200 dle bodu 15.; 

12. zřízení věcného břemene  - právo vstupu a vjezdu na níže specifikované pozemky za účelem oprav a 
údržby litinového přiváděcího vodovodního řadu profilu DN 250 dle bodu 16.; 

13. dočasné snížení měsíčního nájemného za pronájem Restaurace Nadační, Zámecké nám. 81, Velká 
Bystřice nájemkyni paní Mgr. Janě Novákové,  IČ: 73286303 z původní výše 25.629,-Kč/měsíc na 
částku 20.000,00,-Kč/měsíc, z důvodu zohlednění dlouhodobého podfinancování reprodukce majetku 
města- restaurace Nadační a to na dobu určitou, od 16.2.2011 do 31.12.2011 s tím, že od 1.1.2012 je 
nájemce povinen hradit původní výši nájemného 25.629,-Kč/měsíc valorizovanou o míru inflace 
vyhlášenou Českým statistickým úřadem, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok. 

14. trvalé upuštění od valorizace nájemného za pronájem nebytových prostor kanceláře Bystřička 
o.p.s.,  v objektu Kulturního domu Nadační, Zámecké nám. č.p. 81, Velká Bystřice nájemci Bystřička, 
o.p.s., Zámecké nám. 79, Velká Bystřice, IČ:26882035, z důvodu výrazného snížení alokace do rozpočtu 
realizace Strategického plánu LEADER pro neziskovou organizaci Bystřička, o.p.s.; 

15. přijetí daru ve výši 100.000,- Kč příspěvkovou organizací DPS sv. Anny Velká Bystřice od p. C.K.,který je 
účelově vázán na výdeje související se zlepšováním poskytování sociálních služeb v DPS sv. Anny Velká 
Bystřice; 



16. konání soutěže v požárním sportu TOHATSU FIRE CUP s tím, že se podmínky místa konání, zápůjčka 
movitých věcí dojedná na organizační schůzce; 

17. závazné parametry finančního řízení p.o. zřizovaných městem; 
18. rozpočtová opatření č. 1-4 dle bodu 23.; 
19. Výroční zprávu za rok 2010 v souladu se zákonem o činnosti v oblasti poskytování informací o svobodném 

přístupu k informacím; 

  

  

  

  

II.                    rada města neschvaluje : 

  

1. záměr a vyvěšení pronájmu  části pozemku p.č. 2315 dle bodu 13.; 

  

  

  

III.                  Rada města ukládá : 

  

1. a dává mandát starostovi a místostarostovi vyjednávat o podaných žádostech společně s Mikroregionem 
Bystřička dle bodu 7.; 

2. odboru výstavby projednat opravu místní komunikace na ul. Tovární ; 
3. starostovi a místostarostovi dále jednat s p.Petrem Jahodou ohledně postupu při splácení dluhu vůči 

městu; 
4. tajemnici městského úřadu předložit radě města Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisů pohledávek; 
5. tajemnici městského měsíčně předkládat pohledávky v souladu se Směrnicí ve výši od 5.000,00 Kč , dále 

pohledávky s prodlením nad 60 dnů ve výši 200.000,00 Kč a s prodlením nad 30 dnů ve výši 100.000,00 
Kč; 

6. místostarostovi města sjednat a podepsat dodatek nájemní smlouvy ve smyslu usnesení dle bodu 18.; 
7. místostarostovi města sjednat a podepsat dodatek nájemní smlouvy ve smyslu usnesení dle bodu 19.; 

  

  

IV.                 Rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení; 
2. informace k podaným žádostem do ROPu; 
3. informaci o podaných a připravovaných žádostech o dotace, které připravuje mikroregion Bystřička a MAS 

Bystřička o.p.s.; 
4. informaci o stavu fin.prostředků dle bodu 9.; 
5. podané informace o přípravě česko-polského projektu; 
6. informace o dotaci kraje na elektronický zabezpečovací systém na západní křídlo zámku; 
7. informace o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011; 
8. informace o možném rušení stavebních úřadů; 

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                                    Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                                místostarosta města 

 


