
U s n e s e n í  z 4. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 5. února 2007 v 18,00 hod. v Hotelu 
Zámek ve Velké Bystřici. 

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

1. zapisovatelku ze 4. zasedání  Janu Drábkovou 
2. pracovní představenstvo ve složení Ing. Elefteria Schrottová, Mgr. Jaroslav Zavadil, Jiří Čepelák 
3. ověřovatele zápisu ve složení Petr Jahoda a Mgr. Renata Zavadilová 
4. návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý 
5. program 4. zasedání zastupitelstva města s doplněním bodů v různém 
6. rozpočtové opatření na čerpání úvěru pro výstavbu 2 bytových domů ul. Svésedlická a jeho následné 

splácení dle bodu 3.) 
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 00940411 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky mezi městem Velká Bystřice a SFŽP ČR dle předloženého návrhu 
8. dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o úkolech obecní policie uzavřený mezi obcí Hlubočky a městem 

Velká Bystřice 
9. smlouvu o zrušení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Velká Bystřice a Metropolitní 

kapitulou u sv. Václava v Olomouci, jejímž předmětem je budoucí koupě pozemku p.č. 1980/11 v k.ú. 
Velká Bystřice. 

10. schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/74 od České státní spořitelny , státního podniku „v 
likvidaci" na pozemcích zapsaných na LV č. 1581v k.ú. Velká Bystřice: p.č. 2133/30, p.č. 2136/1, p.č. 
2136/2, p.č. 2136/13, p.č. 2137, p.č.2232/12, p.č. 2232/111, p.č. 2232/118, p.č.2232/162, p.č. 2232/188 a 
p.č. 2232/210 za nabízenou cenu 4.370,-- Kč dle znaleckého posudku. 

11. připojení města k akci „Vlajka pro Tibet". Vlajka Tibetu bude vyvěšena vždy při výročí povstání Tibeťanů  a 
to 10.3. každoročně  po celé funkční období stávajícího zastupitelstva města 

12.  schvaluje dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice. 
II.                Zastupitelstvo města neschvaluje: 

1. prodej části pozemku p.č. 2306/3 ostatní plocha o výměře cca 51 m2 v k.ú. Velká Bystřice 
2. prodej pozemku p.č. 328 – orná půda o výměře 883 m2 v k.ú. Velká Bystřice 

III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

1. kontrolu usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 
3. zprávu o činnosti obecní policie Hlubočky na území města Velká Bystřice za rok 2006 
4.  

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

 


