
U s n e s e n í  z 2. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, konaného dne 6.12.2006 v 18,00 hod. 
v Hotelu Zámek 

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

1.      zapisovatele ze zasedání paní Janu Drábkovou 
2.      pracovní představenstvo ve složení Ing. Jan Slepica, Ing. Elefteria Schrottová, Petr Jahoda 
3.      ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města ve složení Miroslav Nehněvajsa, Ivan Polcr 
4.      program zasedání s doplněním programu v různém 
5.      rozpočtové opatření na opravu veřejného osvětlení ve výši 225.188 Kč 
6.      rozpočtové opatření na 3. etapu rekonstrukce MZŠ ve výši 4,188.057 Kč 
7.      přijetí revolvingového úvěru u Komerční banky a.s. ve výši 3,000.000 Kč s úrokovou sazbou 1M PRIBOR 

+ 0,1 p.a.Konečný termín splatnosti úvěru je 1 rok od podpisu smlouvy 
8.      přijetí investičního úvěru u České spořitelny a.s. na krytí projektu „Oprava komunikace, ulice Husova, 

Velká Bystřice" ve výši 2,358.137 Kč s fixní  úrokovou sazbou  3,5% p.a.. Konečný termín splatnosti úvěru 
je 31.12.2011, zajištění úvěru bude budoucími rozpočtovými příjmy města 

9.      a) navržený systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1.12.2006 dle 
důvodové zprávy a tabulky navržených odměn 
b) navržený systém poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva 

10.  a) navržený systém odměňování fyzických osob, kteří nejsou členy zastupitelstva  města za výkon funkce 
člena výboru 

11.  dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice 
12.  dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

13.  do funkce ředitele Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, příspěvkové organizace města Velká 
Bystřice, pana Mgr. Zdeňka Lakomého, bytem Loučná 134, Velká Bystřice, s platností od 7.12.2006 na 
dobu určitou a to po dobu uvolnění stávajícího ředitele z důvodu veřejného zájmu 

14. a)  prodej pozemku p.č. 58/2 – zahrada o výměře 150 m2 v k.ú. Velká Bystřice a      pozemku p.č. 58/3 – 
zahrada o výměře 150 m2 v k.ú. Velká Bystřice Jaroslavu a Markétě Langerovým, b) prodej pozemku p.č. 
57/3 – zahrada a nádvoří o výměře 255 m2 v k.ú. Velká Bystřice Leošovi a Jarmile Večerkovým,  za cenu 
110 Kč/m2 
c) prodej části pozemku p.č. 927 – zahrada o výměře připravovaného geometrického plánu v k.ú. Velká 
Bystřice Radkovi a Janě Sanetrníkovým, bří Mikolášků 636, Velká Bystřice, za cenu 70 Kč/m2 
d) prodej pozemku p.č. 2135/1 – zahrada o výměře 84 m2 v k.ú. Velká Bystřice  za cenu 70 Kč/m2 
e) prodej pozemku p.č. 448/1 – zahrada o výměře 741 m2 v k.ú. Velká Bystřice   za cenu 250 Kč/m2 

15.  úplatný převod 1/74 pozemku p.č. 2232/126 o výměře 377 m2 a 1/74 pozemku p.č.   2332/161 o výměře 
244 m2 v k.ú. Velká Bystřice z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Velká 
Bystřice za cenu 2.776 Kč. 

16. v souladu s § 102 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., rozsah rozpočtových opatřeních prováděných radou 
města a to v rozpětí 50% rozpočtu jednotlivého paragrafu s maximální hodnotou 300.000 Kč. 

17. členy kontrolního a finančního výboru  dle předložených návrhů  předsedů těchto výborů. Jmenný seznam 
je přílohou zápisu.  

II.                Zastupitelstvo města neschvaluje: 

1.      prodej pozemku parc.č. 2244/1 v k.ú. Velká Bystřici 
2.      prodej pozemku parc.č. 1980/5 a 1980/21 v k.ú. Velká Bystřice 

III.             Zastupitelstvo města revokuje : 

1.      usnesení zastupitelstva města ze dne 11.9.2006 pod bodem 10) 
IV.              Zastupitelstvo města ukládá: 

1.      tajemnici MěÚ zabezpečit výplaty schválených odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
2.      tajemnici MěÚ zabezpečit výplaty schválených odměn členům výborů 

V.                 Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

1.      kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva města 
2.      zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 
3.      důvodovou zprávu k navrženému systému odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města 
4.      důvodovou zprávu k navrženému systému odměňování členů výborů, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města 
Ing. Marek PAZDERA                                                   Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                 místostarosta města 

 


