
RM 042011 období 2010-2014 

Vloženo - 30.3.2011, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í ze 4. jednání rady města Velká Bystřice dne 19.01.2011 v 17,00hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu. 

  

  

I.                     rada města schvaluje: 

  

1. program 4. jednání rady města ; 
2. pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Velká bystřice na rok 2011 pro spolky, veřejně 

prospěšné organizace a fyzické osoby; 
3. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zajištění svozu a likvidace odpadů s firmou Remit s r.o.. Smluvní cena 

na rok 2011 bude 6.286,-- Kč/svoz.den; 
4. 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, Plynární 
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 pozemcích 
ve vlastnictví města Velká Bystřice, parc.č. 2320 ostatní plocha  a parc.č. 2322 ostatní plocha, zapsaných 
na LV č. 10001 pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice - pro  stavbu „Velká Bystřice, Kollárova – nové 
NNk“; 

5. 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, Plynární 
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. 2244/1 ostatní plocha, zapsaném na LV č. 10001 pro k.ú. 
Velká Bystřice, obec Velká Bystřice - pro  stavbu „Velká Bystřice – Na Svobodě- Gottwald – NNk“; 

6. 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, 
Plynární 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. 2262/1 ostatní plocha, zapsaném na LV č. 10001 
pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice - pro  stavbu „Velká Bystřice – Loučná – přípojka NNv, NNk“; 

7. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 42/08 ze dne 23.7.2008 ve znění dodatku č. 1,  který je uzavírán mezi 
Správou železniční dopravní cesty, s.o., IČ 70994234, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
jednající prostřednictvím správce majetku: Správou dopravní cesty Olomouc, se sídlem: Nerudova 1, 
Olomouc, zastoupenou ředitelem Dr. Ing. Václavem Johnem  (pronajímatel) a městem Velká Bystřice, IČ 
00299651, se sídlem: Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice (nájemce) a kterým se upravují platební 
podmínky; 

8. dodatek č. 1 ke  Smlouvě o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule 
(billboardu) ze dne 28.5.2009,  který je uzavírán mezi p. L. F., bytem Příkazy, PSČ 783 33, IČ 
66189705 (pronajímatel) a městem Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem: Zámecké náměstí 79, Velká 
Bystřice (nájemce) a kterým se upravují platební podmínky; 

9. výpověď z nájmu bytu č. 5 (3+1) o výměře 59,2 m 2 v domě č.p. 906 manželům R.M,  a P.M, oba bytem 
Svésedlická 906, Velká Bystřice Důvodem výpovědi dle ust. § 711 odst. 2) písm. b) je skutečnost, že 
nájemci do 1 měsíce ode dne řádného čerpání (tj. do 5.1.2011) nedoplnili prostředky na zvláštním účtu 



kauce ve výši 2.360,--Kč, z kterého pronajímatel uhradil pohledávky na nájemném, které  nájemci dlužili 
v minulých obdobích; 

10. směrnici upravující podmínky zbudování parkovacích míst dlouhodobě pronajatých občanům a firmám ve 
vztahu k OZV č. 3/2010 a poplatkům za zábor veřejného prostranství; 

11. úhradu nákladů na dopravu členů a účinkujících o.s. Soubor Haná na Národní krojový ples v Praze, 
konaný dne 5.2.2011 v Top Hotelu Praha, s podmínkou úhrady nákladů na dopravu uskutečněnou 2 
autobusy výlučně na trase Velká Bystřice-Praha-Velká Bystřice, přičemž stanovuje maximální limit 
jednotkové ceny 27,- Kč/km jízdy a 100,-/hodinu čekání bez DPH; 

12. koncepci transformace p.o. Kulturní středisko Velká Bystřice dle předloženého návrhu pracovní skupiny 
pro transformaci KS a ukládá starostovi, místostarostovi a tajemnici městského úřadu dle bodu 16); 

13. v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a podle § 15 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky 
MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o sociálních službách, výši 
úhrad a vratek za poskytování sociálních služeb v Domě pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, p.o. 
s účinností od 1.2.2011 dle bodu 17); 

14. podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj do krajského programu prevence kriminality „Rozvoj opatření 
prevence kriminality na místní úrovni – 2011“ na projekt„Zabezpečení objektu západního křídla zámku ve 
Vel.Bystřici el. zabezpečovacím systémem“ s celkovými náklady 103.123,- Kč a požadovanou výší dotace 
90.000,- Kč (87,27% nákladů); 

15. na základě doporučení komise pro umisťování do DPS sv. Anny uzavření smlouvy o poskytování 
sociálních služeb v p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice uživateli služeb dle bodu 18); 

16. vznik odborných komisí rady města Velká Bystřice pro volební období 2010-2014 a jmenuje jejich 
předsedy a členy dle bodu 19); 

17. udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Velká Bystřice za plnění 
mimořádných pracovních úkolů v průběhu roku 2010 dle bodu 21); 

18. 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 24); 

19. výši poplatků za sňatky uzavřené na jiném vhodném místě mimo obřadní síň městského úřadu je výši 
3.000,-- Kč. 

  

  

  

II.                    rada města jmenuje : 

  

1. do funkce kronikářky města Velká Bystřice paní Hanu Londovou,  s účinností od 01.02.2011 a stanovuje 
jí odměnu 2.300,-- Kč/měsíc; 

2. do funkce videokronikáře města Velká Bystřice pana Jaroslava Koše,  s účinností od 1.2.2011 a stanovuje 
mu odměnu 1.150,- Kč/měsíc; 

3. archiváře-vedoucího dokumentačního střediska města Velká Bystřice pana Mgr. Zdeňka 
Lakomého,  s účinností od 1.2.2011 a stanovuje mu odměnu 1.150,- Kč/měsíc; 

  

III.                  rada města nedoporučuje ZM schválit  : 

  

1. pořízení změny ÚPn SÚ Velká Bystřice týkající se změny  z plochy „překladiště a neurbanizované území“ 
na plochu „bydlení a lehká průmyslová a řemeslná výroba, skladování a služby“ v lokalitě ulice Kolárova 
– překladiště; 

  

  

  

  

  

IV.                 rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit : 

  



1. připojení města Velká bystřice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ po dobu volebního období 2010-
2014. 

  

  

  

V.                   rada města ukládá : 

  

  

1. tajemnici městského úřadu sjednat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu bodu 
20). 

  

  

VI.                 rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení 
2. informaci o uzavírání sňatků na amfiteátru  u západního křídla zámku. 

  

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                                                                   Mgr. Ivo 
SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                                                                  místostarosta 
města 

 


