
U s n e s e n í  z 55. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 19. listopadu 2009 v 15,30 hod. v zasedací 
místnosti městského úřadu. 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1.      program 55. jednání rady města; 
2.      zprávu o posouzení nabídky a zprávu o průběhu jednacího řízení bez uveřejnění na 

dodatečné stavební práce pro veřejnou zakázku Centrum města Velká Bystřice – oživení 
zámeckého areálu; 

3.      uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě  č. IN/CZ-012/2009 s firmou Indra CZ s.r.o. na provedení 
dodatečných stavebních prací na veřejné zakázce Centrum  města Velká Bystřice – oživení 
zámeckého areálu, cena víceprací je 1,990.627,30 Kč vč. DPH; 

4.      poskytnutí  příspěvku ve výši 1.000,-- Kč  Regionálnímu sdružení ČSTV Olomouc na 44. 
ročník vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu Olomouc; 

5.      zřízení věcného břemene – vedení NN dle bodu 9.) zápisu; 
6.      dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 5 N/08 ze dne 30.07.2008 dle bodu 10.); 
7.      poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2010 

nestátní neziskové organizaci Charita Olomouc, Wurmova 5, Olomouc, IČ: 44936427 na 
spolufinancování neinvestičních nákladů provozu střediska pečovatelské služby ve Velké 
Bystřici, zřízeného v rámci projektu „Rozvoj pečovatelské služby na venkově“ 
spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu (ROP); 

8.      podání výpovědi firmě RATEX v souladu s uzavřenou smlouvou a výpovědními podmínkami; 
9.      rozpočtová opatření na hlavní činnosti p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny  dle bodu 12.); 
10.  uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb v p.o. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká 

Bystřice uživateli služeb dle bodu 13.); 
11.  poskytnutí finančního příspěvku Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace ČR, o.s. (NIPI)  na poradenskou a konzultační 
činnost  v oblasti výstavby a bezbariérových úprav pro tělesně postižené ve výši 2000 Kč 
z rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2010; 

12.  poskytnutí finančního příspěvku Hospici na Sv.Kopečku, Sadové náměstí 24, Olomouc-Svatý Kopeček, 77900, 
IČ: 73634671 ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2009; 

13.  nákup 20 ks CD souboru Rovina (á 200,- Kč) na propagační účely města; 
14.  rozpočtové opatření č. 29-33 dle bodu 17.); 

15.  rozpočtové opatření- odvod příspěvku zřizovatele p.o. Kulturní středisko VB do rozpočtu města; 
16.  rozpočtové opatření p.o. Kulturní středisko dle bodu 19.). 

  

  

  

II.                Rada města neschvaluje: 

  

1. uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o. Šternberk a požaduje předložení 
skutečných nákladů na svaz separovaného odpadu. 

  

  
III.             Rada města bere na vědomí : 

  

1.      informaci o finančních prostředcích; 
2.      informaci o výsledku kontroly Inspekce životního prostředí. 

  

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                        Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                   místostarosta města 

  

 


