
U s n e s e n í   z 31. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 4.6.2008 v 15,00 hod. v zasedací 
místnosti Městského úřadu 
 
 
I. Rada města schvaluje : 
 

1. Program 31. zasedání rady města;  
2. rozpočtové opatření ve výši 14 975,00 Kč dle přílohy ; 
3. navýšení nákladů na penetraci o 277 000,00 Kč; 
4. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na předmětnou stavbu a souhlasí s realizací 

stavby na pozemcích města Velká Bystřice p.č. 1810/11, 1810/10, 1810/8, 1817/1, 
1809/1, 1810/5 a 1810/12 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice. Vyjádření se týká I. etapy 
lokality Hliník (mezi pozemky 1791/1 a 1810/1).  Před stavebním povolením musí být 
vyřešeny majetkoprávní vztahy; 

5. pronájem prodejny firmě Eclisse ČR, s.r.o., IČ 26426684, V Mokřinách 8, 147 00 Praha 
4 za měsíční nájem 3 250,00 Kč na dobu neurčitou ; 

6. výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.č. 447- zahrada o výměře 714 m2 v k.ú. a 
obci Velká Bystřice s výpovědní dobou 6 měsíců od prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi nájemci panu Jaromíru Šubovi; 

7. záměr a vyvěšení prodeje části cca 680 m2 pozemku p.č. 2118/2-ostatní plocha o 
celkové výměře 709  m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

8. záměr a vyvěšení prodeje pozemku p.č. 682-zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bystřice; 

9. záměr a vyvěšení prodeje pozemků p.č. 1123-orná půda o výměře 373 m2 a 1124-
travní porost o výměře 30 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

10. záměr a vyvěšení  pronájmu zahrádky- dílce č. 2. na pozemku p.č. 319/11- orná půda o 
výměře 2573 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

11. záměr a vyvěšení pronájmu zahrádky dílce č.3 na  pozemcích p.č. 319/3-orná půda o 
výměře 321 m2 a 319/11- orná půda  o výměře 2573 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

12. revokaci usnesení rady města č. 27/III/3; 
13. záměr a vyvěšení prodeje částí cca 50 m2 pozemku p.č. 523- ost.plocha (jiná plocha) o 

celkové výměře 80 m2, části cca 1 m2 pozemku p.č. 531- ost.plocha (ostat.komunikace) 
o celkové výměře 1780 m2 a části cca 4 m2 poz. p.č. 2256- ost. plocha 
(ost.komunikace) o celkové výměře 272 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

14. uzavření smlouvy o poskytování soc. služeb DPS sv. Anny, p.o. s žadateli: Alicí 
Daliborovou, 8.května 242, Velká Bystřice;  Annou Schwarzovou, Havlíčkova 320, 
Velká Bystřice;  Růženou Stržínkovou, Svésedlická 406, Velká Bystřice; 

15. nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 5 v domě č.p. 906 pro Richarda Millého, bytem 
Olomouc, Na Vozovce 39; 

16. rozpočtové opatření, kterým se navýší příspěvek zřizovatele p.o. Kulturní středisko 
Velká Bystřice o částku 4000,00 Kč. Navýšení příspěvku musí být použito výhradně na 
odměňování dobrovolných pracovníků Divadelního souboru při Kulturním středisku 
Velká Bystřice; 

17. limit pro náhradu škody paní Aleně Buršíkové, Na Orátě 480, Hlubočky ve výši 5000,- 
Kč za ztrátu na porostech a drobném zahradním vybavení umístěném na původně 
pronajaté zahradě na částech pozemků p.č. 1139- orná půda o výměře 303 m2 a p.č. 
1140- trvalý travní porost o výměře 204 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice. Skutečná výše 
poskytnuté náhrady bude odpovídat částce, kterou paní Buršíková vyčíslí, nejvýše však 
5000,- Kč; 



18. rada města schvaluje plán termínů řádných zasedání zastupitelstva města dle bodu 
12); 

19. Organizační řád městského úřadu; 
20. příplatku za vedení  ekonomce města dle bodu 16.); 

 
II. Rada města neschvaluje: 

1. poskytnutí příspěvku na vjezd dle bodu 3.); 
2. záměr a vyvěšení prodeje zahrádky dílce č.4 na pozemcích p.č. 319/11- orná půda  o 

výměře 2573 m2 a 319/3- orná půda o výměře 321 m2. 
 
 
III. Rada města doporučuje ZM ke schválení: 

1. prodej pozemku p.č.  447- zahrada o výměře 714 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice , do 
SJM Konice, za cenu 600,- Kč/m2 s podmínkou vložení předkupního práva ve prospěch 
MVB na dobu 10 let do KN. Datum účinnosti kupní smlouvy musí následovat po dni 
skončení nájemního vztahu na pozemek p.č. 447, který bude ukončen výpovědí 
s výpovědní dobou 6 měsíců od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi nájemci panu J.Š; 

2. koupi pozemků p.č. 1777/2- ost.pl. o výměře 211 m2, p.č. 1777/3- ost.pl. o výměře 141 
m2 a p.č. 1778/3-ost.pl. o výměře 202 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice za celkovou cenu 
150.000,- Kč od L.V., Velká Bystřice; 

3. prodej části cca 140 m2 pozemku p.č.  2318- ostatní plocha o celkové výměře 4608 m2 
v k.ú. a obci Velká Bystřice do SJM, Velká Bystřice za cenu 100,- Kč/m2 s podmínkou, 
že kupující strpí na této prodávané části pozemku p.č. 2318 věcné břemeno chůze a 
jízdy ve prospěch společnosti ČEZ distribuce, a.s. a s podmínkou zřízení věcného 
břemene chůze a jízdy a strpění vedení veř.osvětlení ve prospěch města Velká 
Bystřice za účelem údržby veřejného osvětlení; 

4. směnu části cca 61 m2  pozemku p.č.  2281/3- ostatní plocha o celkové výměře 2704 
m2  v majetku města Velká Bystřice za část cca 61 m2 pozemku p.č. 585- zahrada o 
celkové výměře 857 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice v majetku SJM s podmínkou 
zrušení zástavního práva na směňované části pozemku p.č. 585 před podpisem 
smlouvy o směně nemovitostí; 

5. prodej pozemků p.č. 876/3-ost.plocha o výměře 277 m2 a p.č. 876/5- ost.plocha o 
výměře 392 m2 za cenu 150,- Kč/m2  v k.ú. a obci Velká Bystřice s podmínkou zřízení 
věcného břemene chůze a jízdy a strpění vedení kanalizace ve prospěch města Velká 
Bystřice a věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch obyvatel bytového domu č.p. 
622 na pozemku p.č. 877 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

6. koupi části cca 64 m2 (dílec „a“) pozemku p,.č. 1072-zastavěná  plocha (bydlení) o 
celkové výměře 746 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice za celkovou cenu 11 000,00 Kč od, 
Velká Bystřice; 

7. prodej části cca 50 m2 pozemku p.č. 523- ost.plocha (jiná plocha) o celkové výměře 80 
m2, části cca 1 m2 pozemku p.č. 531- ost.plocha (ostat.komunikace) o celkové výměře 
1780 m2 a části cca 4 m2 pozemku p.č. 2256- ost. plocha (ost.komunikace) o celkové 
výměře 272 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice, panu, Velká Bystřici za celkovou cenu 
13.590,-Kč; 

8. schválení „Závěrečného účtu Města Velká Bystřice za rok 2007 s vyjádřením „souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“; 

9. koupi pozemků p.č. 1777/2- ost.pl. o výměře 211 m2, p.č. 1777/3- ost.pl. o výměře 141 
m2 a p.č. 1778/3-ost.pl. o výměře 202 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice za celkovou cenu 
150.000,- Kč  



 
 
 
 
IV. Rada města ukládá : 
 

1. starostovi města zajistit nabídky na vypracování energetických auditů a žádostí o 
dotace z Operačního programu životního prostředí na budovy mateřských školek 
Zámecká a Na Svobodě; 

2. místostarostovi a tajemnici úkol připravit do příštího jednání rady města pravidla, 
parametry (např. 1 plocha do 20 m2, max. 3 plochy,…) a ceny pronájmů a výpůjček 
nemovitostí v majetku města Velká Bystřice živnostníkům se sídlem podnikání ve Velké 
Bystřici, současně navrhuje změnu obecní vyhlášky o záborech veřejného prostranství, 
která sníží cenu záboru na symbolickou částku;  

3. MěÚ připravit seznam OSVČ, kterých se t výpůjčky a zábory  veřejného prostranství 
budou týkat 

4. starostovi a místostarostovi projednat s AK Ritter-Šťastný bezvadný způsob směny 
(vzájemného prodeje) výše uvedených pozemků města – manželé, který by zohlednil 
zápočet (umoření) dluhu města Velká Bystřice  vůči panu Musilovi ve výši 1.124.829,- 
Kč.   

5. odboru výstavby oslovit všechny ostatní majitele zahrad přilehlých k p.č. 2135/1, zda 
mají zájem o odkup jednotlivých úseků p.č. 2135/1 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

6. odboru výstavby oslovit paní Š. ve věci nabídky odkoupení částí pozemků p.č. 1125 a 
1126 v k.ú. a obci Velká Bystřice, které tvoří zahrádku, kterou má paní Š.v současné 
době v pronájmu; 

7. městskému úřadu schválit pravidla pro poskytování grantů a dotací neziskovým 
organizacím z rozpočtu města Velká Bystřice  

8. tajemnici MěÚ určit tajemníky výborů finančního a kontrolního.  
 

V. Rada města revokuje: 
 

1.  usnesení rady města č. 29/I/17 
2.  usnesení rady města č. 27/III/3 

 
V. Rada města bere na vědomí : 

1.  kontrolu usnesení  
2.  informaci o rekonstrukci silnice Na Letné  
3.  informaci o opravách místních komunikací firmou Strabag 
4.  informaci o programu Leader 

 
 
 
 
 

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

 
 


