
RM 082011 období 2010-2014 

Vloženo - 21.6.2011, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z jednání rady města č. 08/2011 ze dne 20.04.2011 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského 
úřadu 

  

I.                     rada města schvaluje: 

  

1.       program jednání 

2.       vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrem Velké Bystřice čistou nohou I. etapa; 

3.       zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Centrem Velké Bystřice čistou nohou I. etapa; 

4.       a jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Centrem Velké Bystřice čistou nohou I. etapa; 

5.       výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „Regenerace veřejné zeleně města Velká 
Bystřice – I. etapa, dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek; 

6.       výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Mobilní střešní konstrukce na podium; 

7.       uzavření smlouvy s firmou TAF a.s., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, IČ 28182600, na dodávku Mobilní 
střešní konstrukce na podium za nabídkovou cenu 817.720,56 Kč vč. DPH; 

8.       vyhlášení soutěže „O nejkrásnější okno, nejlépe udržovaný veřejný prostor a nejkrásnější část ulice“; 

9.       záměr a vyvěšení prodeje  části 92 m2pozemku p.č. 1809/1 dle bodu 8; 

10.   žádost o vypořádání spoluvlastnického podílu dle bodu 9); 

11.   předběžný  souhlas se záměrem prodeje  pozemku p.č. 2180/6 o celkové výměře 290 m2 a části 187 
m2 pozemku p.č. 2178/5 dle bodu 10); 

12.   vyjadřuje předběžný souhlas se záměrem prodeje  části cca 36 m2 pozemku p.č. 2303/1 dle bodu 11); 

13.   Dohodu o skončení nájemního vztahu uzavřenou mezi městem Velká Bystřice a Brněnskou správcovskou, 
a.s. a.s., IČ 26279274, se sídlem: Brno, Vinařská 460/3 na pronájem části sloupu VO pro účely umístění 
reklamní tabule a to ke dni 30.4.2011; 

14.   žádost o pronájem pozemku p.č. 489 v kultuře zahrada o celkové výměře 19 m2 a p.č. 2909/2 v kultuře 
ostatní plocha o cel.výměře 51 m2 dle bodu 14a); 

15.   uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemků ze dne 22.9.2008 mezi obcí 

Hlubočky, se sídlem Olomoucká 17, Hlubočky, IČ 00298891 a městem Velká Bystřice, 
se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, IČ: 00299651, na pronájem pozemků 
parc.č. 489 a 2909/2, vše v k.ú. a obci Hlubočky, účel pronájmu: užívání cyklostezky, 
cena pronájmu: 1,- Kč/pozemek/rok; 

16.   uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o úschově peněz a listin a o způsobu vyplacení kupní ceny, kterým 
bude prodloužena platnost této trojstranné smlouvy mezi městem Velká Bystřice, ESG a JUDr. Jarmilou 
Dostálovou ze dne 17.7.2008 a to do 31.5.2012; 

17.   rozpočtové opatření na hlavní činnosti ŠJ v rozpočtu pro rok 2011- poskytnutí investičního příspěvku dle 
bodu 17a); 

18.   čerpání investičního fondu školní jídelny na pořízení el.varného kotle KE 300 ve výši 150.000,-- Kč. 
Celková cena el. kotle činí 199.800,-- vč. DPH dle bodu 17b); 

19.   vyhlášení výběrového řízení na dodavatele inv.akce  „Zateplení fasády střechy, výměna oken a dveří MŠ 
na Zámeckém náměstí, Velká Bystřice“; 

20.   zadávací dokumentaci na výběr dodavatele inv.akce  „Zateplení fasády střechy, výměna oken a dveří MŠ 
na Zámeckém náměstí, Velká Bystřice“; 

21.   hodnotící komisi k posouzení nabídek na dodávku inv. akce „Zateplení fasády a střechy a výměna oken 
a dveří v MŠ na Zámeckém náměstí, Velká Bystřice“ ve složení : dle přílohy bodu 18c). 

21. uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v bytových domech Zámecké nám. 12, Svésedlická 906, to 
vše ve Velké Bystřici, uvedeným nájemníkům na dobu určitou do, s měsíčním nájemným ve výši, to vše 
dle tabulky uvedené v bodě 19); 

22. doplnění kritérií pro hodnocení žadatelů o městský byt dle bodu 20a); 
23. na základě návrhu finančního výboru rozdělení hospodářských výsledků p.o. zřizovaných městem za rok 

2010 dle bodu 21); 



24. upuštění od valorizace nájemného za pronájem hotelu Zámek, Velká Bystřice č.p. 773 nájemci Petru 
Jahodovi, IČ :60986484, Velká Bystřice, Nádražní II/595, které mělo být valorizováno od 01.07.2011 
z důvodu podané výpovědi z nájmu (ukončení nájmu ke dni 31.07.2011; 

25. pořadník žadatelů o nájemní byty města Velká Bystřice ze dne 31.03.2011; 
26. rozpočtové opatření č. 11-14 dle bodu 25); 
27. podání roční výpovědi ze Smlouvy o dílo ze dne 9.2.2004 firmě REMIT s r.o. Šternberk. 

  

  

II.                    rada města neschvaluje : 

  

1. záměr a vyvěšení prodeje části cca 40 m2 pozemku p.č. 418/1 dle bodu 15a). 

  

  

III.                  rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení z posledních jednání rady města; 
2. informaci o přípravě investiční akce „Centrem Velké Bystřice čistou nohou I. etapa; 
3. informaci o stavu finančních prostředků; 
4. informaci o žádosti společnosti Eurospektrum Group, a.s., Václavské nám. 804/58, Praha 1, IČ: 47116641 

(dále jen ESG) o prolongaci smlouvy kupní o převodu vlastnictví nemovitosti ze dne 4.7.2008 ve znění 
pozdějších dodatků na prodej pozemku parc.č. 1982/34- orná půda o výměře 28.748 m2; 

5. informaci místostarosty o právním názoru JUDr. Jarmily Dostálové, že smlouva kupní o převodu vlastnictví 
nemovitosti ze dne 4.7.2008 ve znění pozdějších dodatků na prodej pozemku parc.č. 1982/34- orná půda 
o výměře 28.748 m2 uzavřené mezi MVB a ESG je stále platná, pouze již není město Velká Bystřice jako 
prodávající zavázáno ji vůči kupujícímu     EUROSPEKTRUM GROUP a.s.  naplnit, resp. Město Velká 
Bystřice  může od smlouvy odstoupit nebo ji naplnit; 

6. dopis Petra Jahody – žádost o snížení nájemného. 

  

  

  

IV.                 Rada města ukládá : 

  

1. vedoucí odboru správního městského úřadu realizaci rozpočtového opatření dle bodu 17a)  s termínem 
splatnosti 15.05.2011; 

2. bytové komisi doplnit a upravit pořadník žadatelů o městské byty ve smyslu části a)  bodu 20 )a předložit 
ke schválení do příštího jednání rady města; 

3. městskému úřadu sjednávat nájemní smlouvy na uvolněné městské byty podle pořadníku schváleného 
dne 4.4.2011 a to vždy v pořadí od žadatele, který je momentálně na prvním místě pořadníku k žadatelům 
na dalších místech, pokud žadatel na vyšším místě pořadníku nabízený byt odmítne. 

  

  

V.                   Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

  

1. bezúplatný převod pozemku p.č.2225/3 v kultuře ostatní plocha  o celkové výměře 349 m2 dle bodu 13); 
2. usnesení dle bodu 15b); tj. neschvaluje prodej části cca 40 m2 pozemku p.č. 418/1 . 

  

   

Ing. Marek PAZDERA                                                                                                                  Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                                                               místostarosta 
města 

 


