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Z á p i s č. 61 

 
z jednání rady města Velká Bystřice dne 31.05.2010 v 15,30 hod. v zasedací místnosti 

městského úřadu Velká Bystřice  
 

Přítomni : Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Ing. Milan Svoboda, Mgr. Andrea Teplá, Ing. 
Martin Seidler 
 
Dále přítomni : Ing. Elefteria Schrottová, Ing. Zdeněk Kolman 
 
Zápisem pověřena: Jana Drábková  
 
 
PROGRAM  JEDNÁNÍ: 
 

1. kontrola usnesení 
2. informace o akcích financovaných z ROP 
3. informace o podaných žádostech do ROPu 
4. schválení příspěvku Olomouckého kraje na dovybavení zásahového automobilu pro jednotku 

SDH Velká Bystřice  
5. výměna svítidel nouzového osvětlení Hotel Zámek 
6. rozšíření parkoviště u radnice  
7. Strabag – nabídka položení živice  
8. pronájem části pozemku p.č. 1069 – Eva Peterová  
9. pronájem části pozemku p.č. 1069 – Ivana Bezděková  
10. pronájem části pozemku p.č. 927/1 
11. prodej části pozemku p.č. 1815 
12. návrh nových smluvních podmínek nájemní smlouvy se společností Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. na umístění základnové stanice ve Velké Bystřici, 8. května 67 (MZŠMŠ)  
13. zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2169/44 (město Velká Bystřice) – ve prospěch ČEZ 

Distribuce – stavba „Velká Bystřice, p. Bognárová, kabel NN“ 
14. prodej části 203 m2 pozemku p.č. 2265/2 – budoucí pozemek parc.č. 2265/8 v k.ú. a obci 

Velká Bystřice – Společenství vlastníků Na Vyhlídce 912 
15. prodej tří částí 98 m2( p.č. 2265/9, 75 m2 (p.č. 2265/10) a 1 m2(p.č. 2265/11) pozemku p.č. 

2265/2 v k.ú. a obci Velká Bystřice – Pazdera s r.o. 
16. prodloužení / neprodloužení nájemních smluv – byty Svésedlická  
17. schválení rozpočtového opatření v rozpočtu p.o. DPS na rok 2010 – použití IF 
18. změna rozsahu žádosti o prodej pozemků u zastávky ČD  
19. schválení podání žádosti o provedení přezkumu hospodaření města za rok 2010 Krajským 

úřadem Olomouckého kraje  
20. schválení ošatného matrikářky  
21. různé  

Rada města schvaluje program 61. jednání rady města. Hlasování 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
hlasování.  
 

1. kontrola usnesení   
� byl schválen dodatek č. 1 na vícepráce  ve výši 1,122 mil. Kč na amfiteátr a 

západní křídlo zámku. Smlouva bude předložena společně s rozpočtovým 
opatřením na ZM; 

� byla podána žádost do programu Leader na akci Stavební opravy a úpravy 
hygienických zařízení MZŠMŠ I. etapa; 

� RM schválila spoluúčast města ve výši 10.000,00 Kč na podání žádosti 
mikroregionu Bystřička  do programu OPŽP – Omezování rizik povodní 

� RM schválila vklad majetku do VHS a.s. ; na ZM se bude předkládat k projednání 
upsání akcií ; 

� čištění řeky Bystřice proběhne 12.06.2010 
� cyklovýlet mikroregionu Bystřička bude dne 11.06.2010; 
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� pronájmy, věcná břemena schválena pod body č. 11.) -17.) jsou rozpracované a 
v jednání; 

� RM schválila rozdělení hospodářského výsledku p.o. Školní jídelna; 
 

2. informace o akcích financovaných z ROP – starosta města podal informaci o akcích 
financovaných z ROPu 

a) Náměstí + park – kolaudace náměstí a VO proběhla ve 12/2009, 
k 30.06.2010 bude podána žádost o závěrečnou platbu, dokončovací 
práce probíhají; 

b) amfiteátr a západní křídlo zámku – v polovině června proběhnou 
kolaudace, k 30.06.2010 bude podána žádost o závěrečnou platbu, 
dokončovací práce pokračují; 

Rada města vzala informaci na vědomí . Hlasování 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
 

3. informace k podaným žádostem do ROPu  
a) KD Nadační – výzva Sociální infrastruktura žádost na 20 mil. Kč, celkem propočet 

41,176 mil. Kč; 
b) Centrem města čistou nohou, výzva Fyzická revitalizace území, žádost na 11,142 mil. 

Kč, propočet 12,381 mil. Kč; 
c) volnočasové aktivity všech generací Mikroregionu (žadatel Mikroregion Bystřička) , 

výzva Sociální infrastruktura (všechny žádosti byly podány v termínu do 23.03.2010; 
d) region cyklistiky (žadatel Mikroregion Bystřička), výzva Podpora cestovního ruchu. 

Obdrželi jsme oznámení, že žádost neobdržela dostatečný počet bodů a 
nebylanevržena k profinancování. 

Rada města vzala informaci na vědomí. Hlasování 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
 

4. schválení příspěvku Olomouckého kraje na dovybavení zásahového automobilu pro 
jednotku SDH Velká Bystřice. Na základě předložené důvodové zprávy,  

a) rada města schvaluje přijetí příspěvku ve výši 150.000,00 Kč od 
Olomouckého kraje na vybavení a přestavbu přepravního automobilu 
Mercedes Benz Sprinter pro zásahovou jednotku SDH Velká Bystřice; 

b) rada města schvaluje spolufinancování města Velká Bystřice na vybavení 
a přestavbu přepravního automobilu Mercedes Benz Sprinter pro 
zásahovou jednotku SDH Velká Bystřice v minimální výši 150.000,00 Kč; 

c) rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 
150.000,00 Kč mezi Olomouckým krajem a městem Velká Bystřice. 

Hlasování 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
 

5. výměna svítidel nouzového osvětlení Hotel Zámek – na základě kontroly požárního 
specialisty HZS Olomouc bylo konstatováno, že nouzové osvětlení vykazuje značné 
závady. Bylo ihned vypsáno výběrové řízení a nejlepší nabídku předložila firma Zhubíš 
–Elektro. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provedení výměny 
svítidel nouzového osvětlení Hotelu Zámek s firmou Rudolf Zhubíš – Elektro 
za nabídkovou cenu 56.760,00 Kč vč. DPH. Hlasování 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
hlasování 

6. rozšíření parkoviště u radnice – s ohledem na rozšíření podnikání na Zámeckém 
náměstí, Ing. Schneider dodá projekt na rozšíření parkovacích ploch u radnice. Rada 
města bere informaci na vědomí.  

7. položení živice – ve spolupráci s a.s. Strabag, která dodá městu recykláž, město 
zhodnotí stav komunikací a vytýčí místa nutné k opravám.  

8. stav finančních prostředků  
a) zůstatek na účtě      173.328,00 Kč 
b) revolving KB 5 mil. Kč, čerpáno 2,8 mil. Kč 
c) revolving. KB 8,7 mil. Kč, čerpáno 8,7 mil. Kč, (konec 17.7.2010) 
d) stav fin.prostředků u p.o. z důvodu možné výpůjčky 

Rada města vzala informaci na vědomí. Hlasování 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
hlasování.  
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9. pronájem části pozemku parc.č. 1069 – před domem č.p. 305 ul. Havlíčkova – Ivana 
Bezděková 

a) Rada města  schvaluje pronájem:  

části cca: 12 m2 pozemku p.č. 1069 
V kultuře Ostatní plocha o celkové výměře 948 m2 

V k.ú. a obci Velká Bystřice 
Nájemce: Ivana Bezděková, bytem: Velká Bystřice, Havlíčkova 305 
Začátek pronájmu 
od: 

 na 
dobu:  

neurčitou do: - 

Výpovědní doba:  6 měsíců za: roční nájemné:  3000,-Kč+20%      
DPH       

b) Ukládá místostarostovi města sjednat a podepsat nájemní smlouvu ve 
smyslu usnesení 9a); 

Hlasování : 5 pro, 0   proti, 0   se zdrželo 
 
10. pronájem části pozemku parc.č. 1069 – před domem 321 Havlíčkova ul. – Eva Peterová  

a) Rada města schvaluje pronájem:  

části cca: 12 m2 pozemku p.č. 1069 
V kultuře Ostatní plocha o celkové výměře 948 m2 

V k.ú. a obci Velká Bystřice 
Nájemce: Eva Peterová, bytem: Velká Bystřice, Havlíčkova 321 
Začátek pronájmu 
od: 

 na 
dobu:  

neurčitou do: - 

Výpovědní doba:  6 měsíců za: roční  nájemné:  3000,-Kč+20%   
DPH       

b) Ukládá místostarostovi města sjednat a podepsat nájemní smlouvu ve 
smyslu usnesení 10b); 

Hlasování : 5 pro, 0   proti, 0   se zdrželo 
 

11. pronájem části pozemku p.č. 927/1 v k.ú. a obci Velká Bystřice – Jana Martinková, Hranice  
RM schvaluje záměr a vyvěšení pronájmu:  
části 80 m2  pozemku p.č. 927/1 
v kultuře ostatní plocha o cel. výměře 1738 m2 
V k.ú. a obci           Velká Bystřice 
Hlasování : 5 pro, 0   proti, 0   se zdrželo 
 

12. pronájem části 24 m2 pozemku p.č. 2255 a p.č. 2228 v k.ú. a obci Velká Bystřice - 2 
parkovací místa – Helena Vychodilová  

RM schvaluje záměr a vyvěšení pronájmu:  
části 12 m2  pozemku p.č. 2255 
v kultuře ostatní plocha o cel. výměře 3869 m2 
části 12 m2  pozemku p.č. 2228 
v kultuře ostatní plocha o cel. výměře 2659 m2 
V k.ú. a obci           Velká Bystřice 
Hlasování : 5 pro, 0   proti, 0   se zdrželo 
 

13. prodej části pozemku p.č. 1815 a části pozemku p.č. 2306/3 v k.ú. a obci Velká Bystřice – 
Netesalová Jana  

Rada města vyjadřuje předběžný souhlas se záměrem prodeje:  
části cca 70 m2 pozemku p.č. 1815 
v kultuře ostatní plocha o cel. výměře 137 m2 
části cca 13 m2 pozemku p.č. 2306/3 
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v kultuře ostatní plocha o cel. výměře 5339 m2 
vše v k.ú. a 
obci            

Velká Bystřice 

a doporučuje žadateli o koupi částí  předmětných pozemků zadání zpracování GP na rozdělení pozemků 
odsouhlaseného odborem výstavby MěÚ Velká Bystřice, na jehož základě bude žádost o koupi 
projednána v orgánech města.  
 
Hlasování : 5 pro, 0   proti, 0   se zdrželo 
 

14. návrh nových smluvních podmínek nájemní smlouvy se společností Telefónica 02 Czech 
Republic, a.s. na umístění základnové stanice ve Velké Bystřici, 8. května 67 (Masarykova 
základní škola), parc.č. 640/1 – Telefónica O2 požádala o snížení nájmu. Na základě 
předložené důvodové zprávy  
Rada města 

a) neschvaluje snížení nájmu za pronájem nebytových prostor – místnosti o 
podlahové ploše 8 m2- ve 4.NP MZŠMŠ, 8. Května 67, VB k umístění 
základnové stanice radiotelefonní a vlastní mikrovlnné sítě společnosti 
Telefonica O2 Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 
60193336. Hlasování : 5 pro, 0   proti, 0   se zdrželo.  

b) Ukládá odboru výstavby MěÚ písemně informovat nájemníka o neschválení 
snížení nájmu  dle bodu 13); 

 
15. zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2169/44 (město Velká Bystřice) – ve prospěch 

ČEZ Distribuce – stavba Velká Bystřice, p. Bognárová, kabel NN RM schvaluje zřízení věcného 
břemene  - vedení NN –  
 

a) Rada města schvaluje zřízení věcného břemene – vedení NN 
Na pozemku 
p.č.: 

2169/44 v 
kultuře 

orná půda  o cel. 
výměře 

9909 m2 

V k.ú. a obci Velká Bystřice 
Ve vlastnictví: Města Velká Bystřice 
a to vše v rozsahu vyznačeném GP č.: 1170-

554/2008 
 

ze 
dne: 

4.4.2008 

ve prospěch: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
27232425 

za jednorázovou 
úplatu: 

10.000,00 Kč + 20 % DPH 

b) Ukládá místostarostovi města sjednat a podepsat smlouvu o zřízení 
věcného břemene ve smyslu usnesení  14a); 

 
 
Hlasování : 5 pro,   0 proti,  0  se zdrželo 
 

16. prodej části 203 m2 pozemku p.č. 2265/2 – budoucí pozemek parc.č. 2265/8 v k.ú. a obci 
Velká Bystřice – Společenství vlastníků Na Vyhlídce 912 – na základě předložené důvodové 
zprávy  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:  
Zastupitelstvo města Velká Bystřice schvaluje prodej  
Pozemku 
p.č.: 

2265/8 v 
kultuře 

ostatní plocha o celkové 
výměře 

203 m2 v  k.ú. a 
obci: 

Velká 
Bystřice 

a to vše v rozsahu vyznačeném GP č.: 1308-15/2010 
 

ze dne:  

do vlastnictví: Společenství vlastníků Na Vyhlídce 912, IČ 28605489, Velká 
Bystřice, Na Vyhlídce 912, PSČ  783 53 

za cenu:  150,- Kč/m2 
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Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování  
 

17. prodej tří částí 98 m2(p.č. 2265/9), 75 m2 (p.č. 2265/10) a 1 m2 (p.č. 2265/11) pozemku p.č. 
2265/2 v k.ú. a obci Velká Bystřice – Pazdera s r.o. Starosta města oznámil střet zájmů 
v projednávání tohoto bodu s ohledem na to, že majitelem společnosti Pazdera s r.o. je jeho 
bratr. Na základě předložené důvodové zprávy 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej  

 
Pozemku 
p.č.: 

2265/9 v 
kultuře 

Ostatní 
plocha 

o celkové 
výměře 

98 m2 v  k.ú. a 
obci: 

Velká 
Bystřice 

Pozemku 
p.č.: 

2265/10 v 
kultuře 

Ostatní 
plocha 

o celkové 
výměře 

75 m2 v  k.ú. a 
obci: 

Velká 
Bystřice 

Pozemku 
p.č.: 

2265/11 v 
kultuře 

Ostatní 
plocha 

o celkové 
výměře 

1 m2 v  k.ú. a 
obci: 

Velká 
Bystřice 

a to vše v rozsahu vyznačeném GP č.: 1308-15/2010 
 

ze 
dne: 

 

do vlastnictví: Pazdera s.r.o., IČ  27815609, se sídlem Velká Bystřice, Na 
Letné 797,  PSČ  783 53 

za cenu: 250,- Kč/m2 
Hlasování :  4  pro,   0 proti,   1 se zdrželo (Ing. Marek Pazdera). 
 

18. prodloužení / neprodloužení nájemních smluv – byty Svésedlická  
a) Rada města schvaluje prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů 

v bytových domech Svésedlická 906 a Svésedlická 907, Velká Bystřice, níže 
uvedeným nájemníkům na dobu určitou do, s měsíčním nájemným ve výši, to 
vše dle přiložené tabulky:  

Jméno a příjmení/  
trv. bydliště 
nájemníka 

Prodloužení 
nájemní 
smlouvy na 
dobu určitou 
do: 

Číslo 
popis. 
domu/ 
číslo 
bytu 

počet 
míst. 

výměra 
bytu       
v m2 

Měsíční 
nájem 
v Kč/ 
*Za byt  
**za m2 

Renata Srbová, 
Svésedlická 907, VB 

31. 1. 2011 907/21 2+1 44    *2815,- 

Marie Šimsová, 
Svésedlická 907, VB 

31. 1. 2011 907/18 1+1 29,35   *1932,- 

Jana Nasswetterová, 
Bratrská 51, VB  

31. 1. 2011 906/6 1+1 29,35   *1932,- 

Jan Nový, Svésedlická 
906, VB 

31. 1. 2011 906/9 2+kk 36,55 *2363,- 

Iveta Záchová, 
Svésedlická 907, VB 

31.7.2011 907/34 3+1 80 *4930,- 

Hlasování : 5   pro,  0  proti,  0  se zdrželo  
b) Rada města ukládá místostarostovi města sjednat a podepsat dodatky 

nájemních smluv ve smyslu části a) tohoto usnesení. 
Hlasování 5   pro,  0  proti, 0   se zdrželo  

c) Rada města  neschvaluje prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů 
v bytových domech Svésedlická 906 a Svésedlická 907, Velká Bystřice, níže 
uvedeným nájemníkům dle přiložené tabulky:  

Jméno a příjmení/  
trv. bydliště 
nájemníka 

Prodloužení 
nájemní 
smlouvy na 
dobu určitou 
do: 

Číslo 
popis. 
domu/ 
číslo 
bytu 

počet 
míst. 

výměra 
bytu       
v m2 

Martin Šudřich 
Svésedlická 907, 
V.Bystřice 

neprodloužit 907/24 1+1 29,35 
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Hlasování : 5   pro, 0   proti,  0  se zdrželo  
d) Rada města  ukládá místostarostovi písemně informovat nájemníka o 

neprodloužení nájemní smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení. 
Hlasování : 5   pro,  0  proti, 0   se zdrželo  
 

19. schválení rozpočtového opatření v rozpočtu p.o. DPS na rok 2010- použití IF Rada města 
schvaluje použití prostředků Investičního fondu p.o. DPS: 

1) ve výši 53.110,- Kč na účel výmalby objektu DPS, 
2) ve výši 49.000,- Kč na účel vybudování venkovního posezení pro klienty DPS, 
Hlasování : 5  pro,  0  proti, 0   se zdrželo 
 
20. změna rozsahu žádosti o prodej pozemků u zastávky ČD – aktualizace žádosti na SŽDC, s.p. 

Rada města schvaluje změnu rozsahu žádosti o prodej pozemků u zastávky ČD- 
aktualizaci žádosti na SŽDC, s.p. dle předložené výkresové dokumentace 

Hlasování : 5 pro,   0 proti,  0  se zdrželo 
21. podání žádosti o provedení přezkumu hospodaření města Velká Bystřice za rok 2010 Krajským 

úřadem Olomouckého kraje –rada města schvaluje podání žádosti o provedení 
přezkumu hospodaření města Velká Bystřice za rok 2010 Krajským úřadem 
Olomouckého kraje. Hlasování : 5 pro,   0 proti,  0  se zdrželo 

22. dofinancování platu učitelky – na základě hlasování „per rollam“ 
a) Rada města Velká Bystřice schvaluje rozpočtové opatření v rozpočtu p.o. 

MZŠMŠ na rok 2010- navýšení příspěvku zřizovatele o +112.988,-Kč a to 
pouze v případě, pokud tento náklad nebo jeho část prokazatelně nebude 
pokryta neinvestiční dotací Olomouckého kraje na platy učitelů v MZŠMŠ. 
V případě částečného navýšení neinvestiční dotace Olomouckého kraje na 
platy učitelů v MZŠMŠ v roce 2010 bude toto rozpočtové opatření - navýšení 
přísp.zřizovatele- alikvotně kráceno následnou revokací usnesení rady 
města.Hlasování 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.   

b) Rada města ukládá Městskému úřadu Velká Bystřice, odboru správnímu, 
vyplatit finanční prostředky tohoto rozpočtového opatření až na základě 
následného usnesení Rady města, které Rada města učiní po vyjádření KrÚ k 
žádosti MZŠMŠ o navýšení neinv.dotace na platy, tedy do 
30.11.2010.Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování  

 
23. Na základě předložené důvodové zprávy Rada města schvaluje elektronickým 

hlasováním „per rollam“ ze dne 27.5.2010 záměr a vyvěšení prodeje  
části  203 m2  (p.č.2265/8) pozemku p.č. 2265/2 
v kultuře ostatní plocha o cel. výměře 953 m2 
V k.ú. a obci           Velká Bystřice 
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování  
 

24. Starosta města oznámil střet zájmů v projednávání tohoto bodu s ohledem na to, že majitelem 
společnosti Pazdera s r.o. je jeho bratr.  

Na základě předložené důvodové zprávy Rada města schvaluje elektronickým 
hlasováním „per rollam“ ze dne 27.5.2010 záměr a vyvěšení prodeje  

části 174 m2 (p.č.2265/9, 
2265/10, 2265/11) 

pozemku p.č. 2265/2 

v kultuře ostatní plocha o cel. výměře 953 m2 
V k.ú. a obci           Velká Bystřice 
Hlasování : 4  pro,    0 proti,   1 se zdrželo (Ing. Marek Pazdera) 
 
 
 
Jelikož nebylo dalších připomínek, byl podán návrh na usnesení. 
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U s n e s e n í    z 61. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.5.2010 v 15,30 hod. 
v zasedací místnosti.  
 

I. Rada města schvaluje :  
 

1. program 61. jednání rady města;  
2. přijetí rada města schvaluje přijetí příspěvku ve výši 150.000,00 Kč od 

Olomouckého kraje na vybavení a přestavbu přepravního automobilu Mercedes 
Benz Sprinter pro zásahovou jednotku SDH Velká Bystřice; 

3. rada města schvaluje spolufinancování města Velká Bystřice na vybavení a 
přestavbu přepravního automobilu Mercedes Benz Sprinter pro zásahovou 
jednotku SDH Velká Bystřice v minimální výši 150.000,00 Kč; 

4. rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 150.000,00 
Kč mezi Olomouckým krajem a městem Velká Bystřice; 

5. uzavření smlouvy o provedení výměny svítidel nouzového osvětlení Hotelu Zámek 
s firmou Zgubíš Elektro za nabídkovou cenu 56.760,00 Kč vč. DPH; 

6. pronájem části cca 12 m2 pozemku p.č. 1069 dle bodu 9.); 
7. pronájem části cca 12 m2  pozemku  p.č. 1069 dle bodu 10); 
8. záměr a vyvěšení pronájmu části 80 m2 pozemku p.č. 927/1 dle bodu 11); 
9. pronájem části 24 m2 pozemku p.č. 2255 a p.č. 2228 v k.ú. a obci Velká Bystřice 

- 2 parkovací místa dle bodu 12);  
10. a vyjadřuje předběžný souhlas se záměrem prodeje části cca 70 m2 pozemku p.č. 

1815, části cca 13 m2 pozemku p.č. 2306/3 dle bodu 13); 
11. zřízení věcného břemene – vedení NN na pozemku p.č. 2169/44 dle bodu 15); 
12. prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů v bytových domech Svésedlická 

906 a Svésedlická 907 dle bodu 18 a); 
13. rozpočtové opatření v rozpočtu p.o. - použití prostředků Investičního fondu p.o. 

DPS dle bodu 19); 
14. změnu rozsahu žádosti o prodej pozemků u zastávky ČD – aktualizaci žádosti na 

SŽDC, s.p. dle předložené výkresové dokumentace dle bodu 20); 
15. podání žádosti o provedení přezkumu hospodaření města Velká Bystřice za rok 

2010 Krajským úřadem Olomouckého kraje; dle bodu 21) 
16. rozpočtové opatření dle bodu 22 a) 
17. záměr a vyvěšení prodeje části 203 m2 pozemku p.č. 2265/2 dle bodu 23); 
18.  záměr a vyvěšení prodeje části 174 m2 pozemku p.č. 2265/2 dle bodu 24); 

 
II. rada města neschvaluje : 
 

1. snížení nájmu za pronájem nebytových prostor – místnosti o podlahové ploše 8 
m2- ve 4.NP MZŠMŠ, 8. Května 67, VB k umístění základnové stanice 
radiotelefonní a vlastní mikrovlnné sítě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, 
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 60193336; dle bodu 14) 

2. prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů v bytových domech Svésedlická 
906a Svésedlická 907 dle bodu 18 b). 

 
III. rada města ukládá : 
 

25. místostarostovi města sjednat a podepsat dodatky nájemních smluv dle bodu 17 
a); 

26. místostarostovi písemně informovat nájemníka o neprodloužení nájemní smlouvy  
dle bodu 17 c); 

27. místostarostovi města sjednat a podepsat nájemní smlouvy dle bodu 9) a 10); 
28. správnímu odboru  MěÚ vyplatit fin. prostředky p.o.  MZŠMŠ dle bodu 21. b).  
29. odboru výstavby MěÚ písemně informovat nájemníka o neschválení snížení nájmu  

dle bodu 13); 
30. místostarostovi města sjednat a podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle 

bodu 14); 
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IV. rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 
 

1. prodej pozemku p.č. 2265/8 o celkové výměře 203 m2 dle bodu 16) 
2. prodej pozemku p.č. 2265/9 o celkové výměře 98 m2; pozemku 2265/10 o 

celkové výměře 75 m2  a pozemku 2265/11 o celkové výměře 1 m2 dle bodu 17) 
 
 
 
 

V. rada města bere na vědomí : 
 

1. kontrolu usnesení  
2. informace o akcích financovaných z ROP 
3. informace k podaným žádostem do ROPu 
4. informaci o rozšíření parkoviště u radnice  
5. informaci o stavu finančních prostředků města  

 
 
 
 
 
 

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

 
 


