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U s n e s e n í  z 44. jednání rady města Velká Bystřice dne 24.02.2009 v 15,15 hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu 
 
 

I. Rada města schvaluje: 
 

1. program 44. jednání rady města;  
2. a jmenuje hodnotící komisi, včetně náhradníků na veřejnou zakázku „Centrum města Velká 

Bystřice-oživení zámeckého areálu“ dle předloženého návrhu; 
3. vyhlášení Výzvy k podání nabídky na poskytnutí revolvingového nebo kontokorentního úvěru. 

Požadovaná výše úvěru je 5 mil. Kč; 
4. uzavření smlouvy s Ing. arch. Ottou Schneiderem na provedení projektové dokumentace pro 

stavební povolení na akci „Rekonstrukce kulturního domu Nadační“ za nabídkovou cenu 
404.600,00 Kč vč. DPH; 

5. záměr pronájmu plochy pro reklamní účely na protihlukovou stěnu „U Makra“; 
6. fakturaci mezi městem Velká Bystřice a MZŠMŠ za pronájem haly MZŠMŠ pro organizované 

spolky z Velké Bystřice za tréninkové jednotky mládežnických družstev do 15 let; 
7. fakturaci mezi městem Velká Bystřice a kulturním střediskem Velká Bystřice  za pronájem sálu  

kulturního domu Nadační  pro organizované spolky z Velké Bystřice za tréninkové jednotky 
mládežnických souborů do 15 let; Hlasování 3 pro, 1 se zdržel; 

8. zadání výběrového řízení na cenové nabídky na opravy místních komunikací v ul. Na Letné a 
v ul. Příční. Na těchto komunikacích bude provedena penetrační úprava; 

9. uzavření smlouvy se společností Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava o 
zajištění dopravní obslužnosti linkovou osobní dopravou za nabídkovou cenu 65900,00 Kč; 

10. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zastoupení č. 1/2004 s p. Zdeňkem Beňem za nabídkovou 
cenu 3.300,00 Kč; 

11. schvaluje vyhlášení výběrového řízení na technický dozor na investici „Centrum města – 
Oživení zámeckého areálu“; 

12. záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č. 328 v kultuře orná půda o celkové výměře 883 m2 
v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

13. záměr a vyvěšení bezúplatného převodu  pozemků parc.č. 774/12, 2273,2274 z města Velká 
Bystřice na Olomoucký kraj dle bodu 14) písm. n) zápisu; 

14. záměr a vyvěšení prodeje pozemků p.č. 491, 626 a 660 v k.ú. Velká Bystřice  obci Hlubočky 
dle bodu 14) písm. o) zápisu; 

15. revokaci usnesení rady města č. 43/IV/1; 
16. rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města dle bodu 15) zápisu; 
17. rada města  schvaluje použití prostředků FRIM p.o. Školní jídelna Velká Bystřice do výše 

100.000,- Kč za účelem provedení opravy šatny zaměstnanců (sprcha) a přebudování úklidové 
komory na WC zaměstnanců; 

18. Rada města  schvaluje provedení stavebních úprav opravy šatny zaměstnanců (sprcha) a 
přebudování úklidové komory na WC zaměstnanců při respektování hygienických požadavků 
na technické uspořádání stravovacího provozu; 

19. odpisový plán p.o. Kulturní středisko Velká Bystřice pro rok 2009 ze dne 18.02.2009 dle 
přílohy; 

20. rozpočtové opatření – navýšení příspěvku p.o. Kulturní středisko Velká Bystřice ve výši  
100 000,00 Kč na realizaci kulturního projektu Hanácký rok v Bystřici z výdajové položky – 
rezerva; 

21. udělení odměny ve výši  1 200,00 Kč za dobrovolnickou výpomoc při zajištění otevírání 
železniční zastávky Velká Bystřice-zastávka občanu J.K.Velká Bystřice; 

22. dodatek č. 6 Smlouvy o sdružení s obcí Mrsklesy ohledně finančního příspěvku na společnou 
jednotku požární ochrany pro rok 2009; 

23. v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zřizovací 
listinu školské rady; 
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24. uzavření Smlouvy  o provedení překládky podzemních vedení a zařízení veřejné komunikační 
sítě s Telefónicou O2Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2 140 22 
Praha 4, pro osvětlení přechodu cyklostezky+ přeložka telefonních kabelových tras. 

 
 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 
 

1. usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje  prodej pozemku p.č. 1799/2 v kultuře          
zahrada o celkové výměře 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

2. usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 778/5 díl 778/3, dle bodu          
14) písm. d) zápisu; 

3. usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 778/5 díl 778/13, dle 
bodu 14) písm. e) zápisu; 

4. usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 778/5 díl 778/11 dle bodu 
14) písm.  f); 

5. usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 778/5 díl 778/10 dle bodu 
14) písm.g); 

6. usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 778/5 díl 778/9 dle bodu 
14) písm.h); 

7. usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 778/5 díl 778/7 dle bodu 
14) písm.i); 

8. usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 778/5 díl 778/14 dle bodu 
14) písm.j); 

9. usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 778/5 díl 778/8 dle bodu 
14) písm.k); 

10. bezúplatný převod pozemků p.č. 774/12, 2273 a 2274 z města Velká Bystřice na Olomoucký 
kraje dle bodu 14) písm. n) zápisu; 

11. usnesení: zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 778/5 díl 778/12 bodu 
14) písm.l); 

12. bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 
Olomouc, IČ 60609460 do vlastnictví města Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČ00296651 
dle geom.plánu č. 1219-40367/2008 ze dne 18.10.2008 a bodu 14) písm. m) zápisu; 

13. bezúplatný převod pozemků parc.č. 774/12, 2273a 2274 z města Velká Bystřice na Olomoucký 
kraj dle geom.plánu č. 1219-40367/2008 ze dne 18.10.2008 a bodu 14) písm. n) zápisu; 

14. usnesení: zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod  pozemků p.č. 491, 626 a prodej 
p.č.  660 z majetku města Velká Bystřice do vlastnictví obce Hlubočky, Olomoucká 17, IČ 
00298891; 

 
 

III. Rada města bere na vědomí: 
 

1. informaci o stavu příprav podání žádosti o dotaci na výstavbu nových bytových domů 
podporovaného bydlení z programu MMR ČR; 

2. informaci o stavu finančních prostředků; 
3. kontrolní zprávy a zjištění z provedených kontrol státního zdravotního dozoru Krajské 

hygienické stanice v Olomouci v objektech MŠ  Zámecké nám. a MŠ Na Svobodě ze dne 
22.1.2009;  

4. informaci o stavu financování provozu DPS sv. Anny Velká Bystřice, p.o. a příslibu navýšení 
původně schválené výše neinvestiční dotace MPSV ČR na financování provozu p.o. v roce 
2009.  

5. informaci o Analýze potřebnosti pečovatelské služby ve Velké Bystřici; 
6. výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18zákona č. 106/1999Sb., o 

svobodném přístupu k informacím za rok 2008. 
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IV. rada města neschvaluje: 

 
1. záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č. 1799/2 v kultuře zahrada o celkové výměře 70 m2        
v k.ú. a obci Velká Bystřice; 
2. záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 778/5 díl 778/3, dle bodu 14) písm. d) zápisu; 
3. záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 778/5 díl 778/13, dle bodu 14) písm. e) zápisu; 
4. záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 778/5 díl 778/11, dle bodu 14) písm. f) zápisu; 
5. záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 778/5 díl 778/10, dle bodu 14) písm. g) zápisu; 
6. záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 778/5 díl 778/9, dle bodu 14) písm. h) zápisu; 
7. záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 778/5 díl 778/7, dle bodu 14) písm. i) zápisu; 
8. záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 778/5 díl 778/14, dle bodu 14) písm. j) zápisu; 
9. záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 778/5 díl 778/8, dle bodu 14) písm. k) zápisu; 
10. záměr a vyvěšení prodeje části pozemku p.č. 778/5 díl 778/12, dle bodu 14) písm. l) zápisu; 

 
 
V. rada města ukládá: 

 
1.  odboru výstavby připravit ve spolupráci s ředitelkou p.o. MZŠMŠ návrh nápravných opatření a 

úprav v souladu s bodem 19) zápisu; 
 
 
 
 
 
 

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

 


