
U s n e s e n í z 58. jednání rady města Velká Bystřice dne 24.02.2010 v 15,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu 
Velká Bystřice. 

1.       Rada města schvaluje : 

1.       program 58. jednání rady města; 

2.       uzavření smlouvy s firmou BM asistent s r.o. na přípravu projektů pro ROP Střední Morava; 

3.       podání žádosti do ROP Střední Moravana akci „Rekonstrukce kulturního domu Nadační „ a na akci „Centrem 

Velké Bystřice čistou nohou" – I. etapa"; 
4.       vypracování „Ocenění infrastrukturálního majetku ve vlastnictví města Velká bystřice jako podkladu pro vklad 

majetku do VHS Olomouc a.s.". Posudek provede znalec Ing. Radka Dostálová s limitem ceny posudku 
30.000,00 Kč; 

5.       pronájem části cca 32 m2 pozemku p.č. 2256 dle bodu 10. zápisu 58; 

6.       záměr a vyvěšení pronájmu části cca 47 m2 pozemku p.č. 927/1 dle bodu 11. zápisu 58; 

7.       záměr a vyvěšení pronájmu části 5 m2 pozemku p.č. 2255 dle bodu 13. zápisu 58; 

8.       vyjadřuje předběžný souhlas se záměrem prodeje části cca 5 m2 pozemku p.č. 1001 dle bodu 14. zápisu 58; 

9.       Cenovou směrnici Rady města Velká Bystřice pro prodeje, pronájmy nemovitostí v majetku města a pro zřizování věcných břemen na 

nemovitostech v majetku města, která je přílohou; 

10.    Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu  č. IV-12-8003138/016, uzavřenou mezi ČEZ 

Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě písemně udělené plné moci I & 
C Energo a.s., IČ 49433431, se sídlem Třebíč, Pražská 684/49, PSČ  674 01 a městem Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké 

náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53, kde předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy na zřízení věcného 
břemene na pozemcích ve vlastnictví MVB parc.č. 2287/1, 2019, 2288, 359/2, 359/16, 2289 a2290 vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. 
Velká Bystřice, obec Velká Bystřice - pro  stavbu „kabelové vedení VN, kabelové vedení NN, 2x přípojková skříň v pilíři, 3x rozpojovací 
skříň v pilíři a venkovní rozpojovací skříň"; 

11.   dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor restaurace Nadační, Zámecké nám. 81, Velká Bystřice dle bodu 18. zápisu 58; 

12.   rada města schvaluje rozdělení hospodářských výsledků p.o. dle bodu 19. zápisu 58; 

13.   odpisové plány příspěvkových organizací města dle bodu 21. zápisu 58; 

14.   Organizační řád městského úřadu Velká Bystřice s platností od 01.03.2010; 

15.   smlouvu o zařazení odsouzených do práce mimo objekt Vazební věznice  Olomouc č. VS138/2010-37/Všerob./01; 

16.   záměr a vyvěšení pronájmu nebytových prostor ordinace odborných lékařů v objektu DPS sv. Anny, Týnecká 10, Velká Bystřice dle bodu 
24b). zápisu 58; 

17.   výsledky výběrového řízení a nejvýhodnější nabídku na dodávku služeb elektronických komunikací dle bodu 24c). zápisu 58; 

18.   uzavření Rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství 

se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4, která je přílohou tohoto zápisu dle bodu 24c). 
zápisu 58; 

19.   vypsání výběrového řízení na dodávku a realizaci dětského hřiště v areálu MŠ Zámecká dle projektové dokumentace „Venkovní úpravy u 
mateřské školy – Velká Bystřice" z října 2009, která je dílem Ing.arch.Jana Polácha/Ateliér Polách & Bravenec, IČ: 25870092, Mahlerova 
15, Olomouc  s podmínkou možnosti etapovité realizace díla v závislosti na finančních možnostech města VB. 

2.       rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1.       bezúplatný převod části cca 400 m2 pozemku p.č. 2225/3 dle bodu 12) zápisu 58/2010; 

2.       Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji nemovitosti uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Děčín 4, 
Teplická 874/8, PSČ 40502, a městem Velká Bystřice, IČ 00299651, se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53, kde 
předmětem smlouvy je závazek uzavřít do 31.12.2010 kupní smlouvu o prodeji části 4,4 m2  pozemku parc.č. 2019 ostatní plocha v k.ú. 
a obci Velká Bystřice za kupní cenu 1.000,00 Kč/m2"; 

3.       rada města ukládá : 

1. starostovi, místostarostovi a předsedkyni finančního výboru předložit do příští rady podmínky pro vyhlášení grantů pro rok 2010; 
2. místostarostovi města a vedoucímu odboru výstavby projednat společně s ředitelkou MZŠMŠ možné využití volných prostor pro 

pohybové aktivity ve školní hale MZŠMŠ a tento záměr pronájmu zveřejnit; 
3. místostarostovi města sjednat a podepsat nájemní smlouvu ve smyslu části a) bodu 10. zápisu 58. 
4. starostovi města podepsat Rámcovou smlouvu o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních 

zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4, která je 
přílohou tohoto zápisu dle bodu 24c). zápisu 58; 

5. vedoucímu odboru výstavby MěÚ realizovat převod telefonních čísel (SIM karet) města V.Bystřice z provozu v síti společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic do sítě společnosti T-mobile Czech Republic v souladu s novou Rámcovou smlouvou dle bodu 
24c). zápisu 58; 

6. místostarostovi města zjistit právní stav a možnost vykoupení spoluvlastnických podílů na RD č.p. 177 umístěném na pozemku 
p.č. 159 v k.ú. a obci Velká Bystřice. Hlasování 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

4.      rada města bere na vědomí : 

a.       kontrolu usnesení ; 
b.      informaci o akcích financovaných z ROP; 
c.       informaci o stavu finančních prostředků; 
d.      tabulku stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání 

s veřejnými prostředky MZŠMŠ p.o. 
Ing. Marek PAZDERA                                                  Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 
starosta města                                                                  místostarosta města 

 


