
RM 062011 období 2010-2014 

Vloženo - 21.6.2011, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 6. jednání rady města Velká Bystřice, konaného dne 14.03.2011 v 16,00 hod. v zasedací 
místnosti městského úřadu 

  

  

I.                     rada města schvaluje : 

  

1.       program 6. jednání rady města 

2.       uzavření smlouvy s BM asistent s r.o. Jeremenkova 42, Olomouc, IČO 26796350 pro přípravu projektu 
„Cyklo Bystřice – úseky v k.ú. Velká Bystřice a Bystrovany“. Smlouvní cena za I. etapu bude 30.000,00 
Kč (bez DPH) a za II. etapu bude 70,000,00 Kč (bez DPH); 

3.       Smlouvu na likvidaci odpadu s LO Haná s r.o., ul. ČSA 786, 78353 Velká Bystřice, IČO 25369806; 

4.       příspěvek v maximální výši 5.000,00 Kč Městskému kulturnímu zařízení Uničiv, IČO 63729156, na 
celostátní setkání Klubů přátel hudby ve dnech 20.-22.05.2011; 

5.       předložená rozpočtová opatření č. 5-8; 

6.       vyjadřuje předběžný souhlas se záměrem prodeje části 92 m2 pozemku p.č. 1809/1 dle bodu 12.; 

7.       záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 902 dle bodu 13.; 

8.       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; 

9.       zřízení věcného břemene – právo vstupu na níže specifikované pozemky pro údržbu, provoz a 
odstraňování poruch na vodovodní rozvodné síti obce dle smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 
15.; 

10.    záměr a vyvěšení směny pozemků dle bodu 17.; 

11.    předběžný souhlas  se záměrem prodeje části pozemku p.č. 2310 dle bodu 18.; 

12.    ukončení nájmu bytu č. 906/12 o výměře 29,35 m2 v domě č.p. 906, Svésedlická  ulice, Velká Bystřice, 
písemnou dohodou o zániku nájmu bytu č. 906/12 mezi MVB a nájemcem  a to ke dni 1.4.2011; 

13.    uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v bytovém domě Svésedlická 906, ve Velké Bystřici, níže 
uvedenému nájemníkovi na dobu určitou do, s měsíčním nájemným ve výši, to vše dle bodu 19 b); 

14.    odpisové plány příspěvkových organizací dle bodu 20.; 

15.    Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek.; 

16.    a navrhuje mimořádné valné hromadě VHS Olomouc, která se uskuteční 01.04.2011, na funkci člena 
představenstva VHS Olomouc a.s. pana Ing. Marka Pazderu.  

  

  

II.                    Rada města doporučuje zastupitelstvu města : 

  

1.       schválit Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci realizace cyklostezky v k.ú. Velká Bystřice a k.ú. 
Bystrovany; 

2.       schválit Smlouvu o odvodu části výtěžku ve výši 800.000,00 Kč s firmou ENDL + K a.s.. Riegrova 25, 
Olomouc, IČO : 26805600; 

3.       schválit přijetí revolvingového úvěru u Komerční banky a.s. ve výši 5,000.000,00 Kč, s max. úrokovou 
sazbou 3M PRIBOR + 1,04 p.a. Konečný termín  splatnosti úvěru je 2 roky od podpisu smlouvy; 



4.       schválit bezúplatný převod části pozemku p.č. 2228 a 2225/2 z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví města Velká Bystřice dle bodu 16.; 

  

  

  

  

III.                  rada města jmenuje : 

  

1. hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Regenerace veřejné zeleně města Velká Bystřice – 1. etapa“ dle 
bodu 5; 

2. pověřuje odboru výstavby připravit v termínu do 18.03.2011 Výzvu k podání nabídky na dodání mobilního 
hliníkového podia s tím, že bude řešeno zvlášť podium a zvlášť střecha; 

  

IV.                 rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení; 
2. informaci o přípravě investiční akce Centrem Velké Bystřice čistou nohou 1. etapa; 
3. informace z bodu 21 – Různé. 

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                                      Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                                   místostarosta města 

 


