
U s n e s e n í   ze 14. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.6.2007 v 15,00 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu.  
 
 

I.  Rada města schvaluje: 
 

1. program jednání 14. rady města, 
2. smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 35.000 Kč z prostředků 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky SDH Velká Bystřice. Současně RM 
schvaluje spolufinancování města v minimální stejné výši jako je výše příspěvku 
z rozpočtu Olomouckého kraje,  

3. rozpočtové opatření dle bodu 4.), 
4. záměr na vypracování studie plochy na levém břehu řeky Bystřice s maximální cenou 

za studii do 30.000 Kč, 
5. uhradit část opravy na domě č.p. 19 dle předložené nabídky, 
6. rozpočtové opatření dle bodu 9.) 
7. schválení ošatného matrikářce na rok 2007 dle bodu 10.) 
8. uzavření předložené nájemní smlouvy s J.D., V.Bystřice na pronájem veřejného 

prostranství na části (8m2) pozemku p.č. 2255 – ostatní plocha o celkové výměře 3861 
m2 v k.ú. Velká Bystřice za účelem umístění prodejního stánku novin, časopisů a 
tabáku, 

9. přílohu nájemní smlouvy s firmou  Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 
Olšanská 55/5, Praha 3, na pronájem pozemku p.č. 64 – zastavěná plocha o celkové 
výměře 341 m2 v k.ú. Velká Bystřice za účelem umístění stavby digitální ústředny 
RSU Velká Bystřice za cenu 13.747,- Kč ročně. Předmětem přílohy k nájemní 
smlouvě je vyčíslení doplatku nájmu o přírůstek průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za roky 2004, 2005 a 2006, 

10. pronájem části pozemku p.č. 2303/1-ostatní plocha o výměře 1493 m2 za 1,50/m2/rok, 
11. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.1/2007 mezi Obcí Hlubočky a Městem Velká 

Bystřice o úkolech obecní policie, při dohodnutém rozsahu 6-8 hodin týdně a ceně 
394,- Kč/ hodinu výkonu + 300,- Kč jednorázově za 1 odchyt psů a odvoz do útulku, 

12. rada města Velká Bystřice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
č.1/2007 mezi Obcí Hlubočky a Městem Velká Bystřice o úkolech obecní policie, 

13. předložený dokument  s úpravami v zakázkách od 20.000 Kč bez DPH do 49.999 Kč 
bez DPH a zakázky od 50.000 Kč bez DPH do 499.999 Kč bez DPH; Základní 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Velká 
Bystřice, 

14. ustavení Bytové komise pro přidělování městských bytů na Svésedlické ul. ve složení 
Ing. Zdeněk Kolman, Marie Tomášková, Jiří Čepelák, Mg. Ivo Slavotínek a Ing. 
Elefteria Schrottova, předsedou komise volí pana Ing. Zdeňka Kolmana , 

15. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově Kulturního střediska (po 
současném květinářství paní Filípkové, která končí nájem k 30.6.2007); od 1.7.2007, 

16. vyhlášení 2.kola grantů pro neziskové organizace a fyzické osoby, 
17. zakoupení multifunkční tiskárny pro městský úřad dle bodu 21.) 
18. sazebník pro výkon strojů s platností od 1.7.2007. 

 
 
 
 

II.  rada města bere na vědomí: 



 
1. informaci ředitelky školy o výši školného v mateřských školách od 1.9.2007 dle bodu 

13.) 
 

 
III.  Rada města ukládá: 

 
1. odboru výstavby připravit a začlenit připomínky rady města k návrhu smlouvy na VO 
2. správnímu odboru předložit čerpání finančních prostředků, zejména vyčíslení  tvorbu a 
čerpání rezervy rozpočtu, 

3. odboru výstavby doplnit údaje o vlastnících sousedních pozemků dle bodu 12.) 
 
 
 
 
 
Ing. Marek PAZDERA       Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                     místostarosta města 
 

 
 

 


