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U s n e s e n í   č. 57. z jednání rady města Velká Bystřice dne 25.01.2010 v 15,30 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu.  
 

I. rada města schvaluje: 
 

1. program 57. jednání rady města; 
2. uzavření dodatku č. 7 Smlouvy o sdružení ze dne 24.11.2003 s obcí Mrsklesy. Obec 

Mrsklesy poskytne v roce 2010 na společnou jednotku požární ochrany finanční 
příspěvek ve výši 69.512,00 Kč; 

3. uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o sdružení ze dne 3.1.2005 s obcí Bystrovany. Obec 
Bystrovany poskytne v roce 2010 na společnou jednotku požární ochrany finanční 
příspěvek ve výši 60.000 Kč; 

4. uzavření havarijního pojištění na přepravní hasičský automobil MERCEDES – BENZ, 
SPZ 4M1 1870 u pojišťovny Kooperativa a.s. se spoluúčastí 10% včetně pojištění 
sedadel; 

5. využití hasičského přepravního automobilu pro spolky a veřejně prospěšné organizace 
z Velké Bystřice za cenu 6,00 Kč/km do doby zapojení vozidla do systému HZS 
s podmínkou, že řidičem bude vždy člen jednotky SDH Velká Bystřice s potřebným 
řidičským oprávněním. Po provedení přestavby a přihlášení vozidla do systému HZS 
nebude další využití pro spolky a veřejně prospěšné organizace umožněno; 

6. uzavření smlouvy na provedení kamenosochařských prací (kašna Zámecké náměstí a 
oprava sousoší s. Floriána) s restaurátorem Allanem Dupalem, Světlov 98, Šternberk, 
za nabídkovou cenu 436.528,00 Kč vč. DPH; 

7. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provozování veřejného osvětlení č. 11/IES/2007 
s firmou ČEZ Energetické služby s r.o.   

8. Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi společnosti ČEZ Energetické služby s.r.o. ke 
Smlouvě o provozování veřejného osvětlení č. 11/IES/2007; 

9. záměr a vyvěšení pronájmu parkovacího místa před provozovnou České pošty, s.p., 
pobočka Velká Bystřice- části 32 m2 pozemku p.č. 2256- ostatní plocha o celkové 
výměře 266 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice   

10. výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy v dvorním traktu č.p. 
66 o výměře 50 m2 na pozemku p.č. 45 v k.ú. a obci Velká Bystřice – zastavěná 
plocha o celkové výměře 740 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice nájemce pan Ondřej 
Baláž, bytem Velká Bystřice 8. května 66, začátek pronájmu 1.1.2009 na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců od 1. dne měsíce následujícího  s měsíčním 
nájemným  100 Kč s podmínkou zákazu držení domácího zvířectva v pronajatých 
prostorách; 

11. prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů v bytových domech Svésedlická č.p. 
907 a 908 a sjednání nájemních smluv na pronájem bytů v bytových domech 8. května 
č.p. 66 Velká Bystřice nájemníkům  dle přílohy  na dobu určitou s uvedením 
měsíčního nájemného ve výši dle bodu 13)  zápisu. Hlasování 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.  

12. rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2010 – navýšení příspěvku zřizovatele 
pro p.o. DPS na rok 2010 splatný do 28.02.2010 dle bodu 14) písm. a) zápisu 57; 

13. rozpočtové opatření na hlavní činnost DPS v rozpočtu pro rok 2010 – navýšení 
příspěvku zřizovatele  dle bodu 14 písm. b) zápisu 57; 

14. rada města schvaluje rozpočtové opatření v rozpočtu města na rok 2010 – navýšení 
příspěvku zřizovatele p.o. Kulturní středisko na rok 2010 splatný do 28.02.2010; 

15. rada města schvaluje rozpočtové opatření na hlavní činnost kulturního střediska  
v rozpočtu na rok 2010 – navýšení příspěvku zřizovatele; 
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16. novou službu občanům poskytovanou odborem výstavby a TS „zaopatření domácího 
zvířete (odchyt, pobyt, krmení) za paušální cenu 500,00 Kč/zvíře; 

17. poskytnutí daru ve výši 8.000,00 Kč z rozpočtu města Velká Bystřice nestátní 
neziskové organizaci Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, Olomouc, IČ 
43962726 jako humanitární  dar na pomoc obětem zemětřesení v Republice Haiti; 

18. udělení mimořádných odměn ředitelům p.o. města Velká Bystřice za II. pol. roku 2009 
ve výši doporučené hodnotící komisí; 

19. přijetí daru pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu Velká Bystřice s určení 
pro MŠ Na Svobodě: PANASONIC Lumix DMC-TZ6 Black v hodnotě 6.290,00 Kč, 
Sandisk ve výši 609,00 Kč a pouzdro v hodnotě 279,00 Kč a dar s určením pro MŠ 
Zámecké náměstí Notebook v hodnotě 7,550 Kč bez DPH, licence na Windows 7 
Upgrade + licence MAC v hodnotě 2,360,00 Kč, WiFi/Router v hodnotě 690,00 Kč 
bez DPH; 

20. a jmenuje vedoucí správního odboru paní Pavlu Kočišovou s platností od 01.02.2010; 
21. uzavření smluv na veřejnou službu pro žadatele v roce 2010; 
22. smlouvy o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů Velká bystřice zásahové 

jednotce ve složení velitelů, strojníků a členů SDH; 
23. nájemné hrobových míst na místním hřbitově ve výši 4,00 Kč/m2/rok  a služby s tím 

spojené na místním hřbitově ve výši skutečných nákladů 15 Kč/m2/rok. Smlouvy 
budou uzavřeny na 1 rok s tím, pokud nebude změna, smlouva platí další rok, 

24. Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Českým rozhlasem Olomouc a Městem Velká 
Bystřice  na reklamu Hanáckého roku 2010. 

 
 

II. rada města neschvaluje :  
 

1. žádost o koupi části cca 3800 m2 pozemku p.č. 1982/35 v kultuře orná půda o celkové 
výměře 4572 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví Metropolitní kapituly u 
svatého Václava v Olomouci, IČ 60799358, Biskupské náměstí 2, Olomouc do 
vlastnictví Města Velká Bystřice; 

2. snížení nájemného za pronájem Restaurace Nadační, Zámecké náměstí 81, Velká 
Bystřice, nájemkyni paní Mgr. Janě Novákové, Stiborova 7, Olomouc, IČ 73286303 
z původní výše 25.000,00 Kč/měsíc na částku 15.000,00 Kč/měsíc; 

3. poskytnutí příspěvku do RFPPSM – Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy 
na rok 2010. 

 
 

III. rada města pověřuje a ukládá: 
 

1. odbor výstavby vypracováním vyjádření, které bude respektovat Směrnici rady města 
pro převody technické infrastruktury do majetku města a současně také vyjádření 
stavební komise k umístění bytového domu; 

2. místostarostovi města předložit zastupitelstvu města návrh usnesení s doporučením ve 
smyslu části 2.) bodu 9 b) zápisu; 

3. místostarostovi města podepsat a zaslat výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor 
ve smyslu části 1) bodu 11 zápisu č. 57; 

4. místostarostovi města sjednat a podepsat dodatky nájemních smluv ve smyslu části 1) 
bodu 13) zápisu 57; 

5. vedoucí správního odboru městského úřadu realizaci opatření ve smyslu a) a b) bodu 
14) zápisu 57; 
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6. vedoucí správního odboru městského úřadu realizaci opatření ve smyslu a) a b) bodu 
15) zápisu 57 

7. vedoucímu odboru výstavby a TS a vedoucí správního odboru městského úřadu 
realizaci nové služby občanům ve smyslu části a) bodu 15) zápisu 57; 

8. místostarostovi města sjednat a podepsat darovací smlouvu o poskytnutí daru na 
pomoc obětem zemětřesení v Republice Haiti ve výši 8.000,00 Kč z rozpočtu města 
Velká Bystřice nestátní neziskové organizaci Arcidiecézní charita Olomouc, 
Křížkovského 6, Olomouc, IČ 43962726; 

9. starostu města projednáním záručních závad s jednatelem společnosti Vape s r.o. 
Velká Bystřice. 

 
IV. rada města nedoporučuje zastupitelstvu města : 

 
 

1. schválit usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje koupi části cca 3800 m2 pozemku 
p.č. 1982/35 v kultuře orná půda o celkové výměře 4572 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice z vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci, IČ 
60799358, Biskupské náměstí 2, Olomouc do vlastnictví Města Velká Bystřice za 
cenu 1500,00 Kč/m2; 

 
V. rada města bere na vědomí :  

 
1. kontrolu usnesení;  
2. zprávu o investičních akcích financovaných ROP;  
3. informace o stavu finančních prostředků města; 
4. výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek PAZDERA      Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 
starosta města        místostarosta města 


