
U s n e s e n í   z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 10.11.2003 v Hotelu Zámek 

  
I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

  

1.      Vznik Sdružení mezi obcí Mrsklesy a městem Velkou Bystřicí o zabezpečení požární ochrany 

na území obou obcí a zřízení společné jednotky požární ochrany. 

2.      veřejno-právní smlouvu mezi obcí Hlubočky a městem Velká Bystřice o činnosti obecní policie 

Hlubočky na území města Velká Bystřice včetně pozměňovacích návrhů. 

3.      odprodej pozemků p.č.  2212/21        18 m2   za cenu 70,-- Kč/m2 

odprodej pozemků p.č. 2212/147       102 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

odprodej pozemku p.č. 2215              81 m2   za cenu 70,-- Kč/m2 

k.ú. Velká Bystřice 

odprodej pozemky p.č. 1863/162       145 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

odprodej pozemku p.č. 1863/164       635 m2 za cenu 100,-- Kč/m2 

odprodej pozemku p.č. 1863/165       146 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

k.ú. Holice 

4.      obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003 o ochraně veřejného pořádku a zeleně 

5.      obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného 

prostranství 

6.      obecně závaznou vyhlášku č. 9/2003 o místním poplatku ze vstupného 

7.      obecně závaznou vyhlášku č. 10/2003 o místním poplatku ze psů 

8.      zástavní smlouvu č. 00210211 Z 4 mezi městem Velká Bystřice a SFŽP 

9.      zástavní smlouvu č. 00210211 Z 5 mezi městem Velká Bystřice a SFŽP 

10.  smlouvu o spolupráci mezi městem Velká Bystřice a obcí Bystrovany, týkající se zástavy 

majetku Velké Bystřice u SFŽP 

11.  vznik věcného břemene pro Severomoravskou energetiku a.s. Ostrava na pozemcích p.č. 1486, 

1493/2, 1494, 2145, 2318, 2320, 2322, podle zákona 458/2000 Sb., bezúplatně 

12.  žádost města Velká Bystřice o bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu na město 

1812/3                        orná půda                    31 m2 

1811/6                        orná půda                    89 

1810/3                        orná půda                    68 

1804/2                        zahrada                        90 

1804/3                        zahrada                        146 

1801/1                        orná půda                    760 

1791/3                        orná půda                    773 

1801/2                        orná půda                    136 

1791/2                        orná půda                    124 

2305/4                        ost.plocha                    434 

207/1                          orná půda                    280 

213/2                          orná půda                    104 



2005/2                        orná půda                    253 

2005/8                        orná půda                    272 

2005/10                      orná půda                    272 

2005/15                      orná půda                    274 

2005/21                      orná půda                    273 

2005/24                      orná půda                    273 

2005/42                      orná půda                    364 

2005/45                      orná půda                    298 

2006/2                        orná půda                    194 

2006/3                        orná půda                    31 

319/12                        orná půda                    19 

319/11                        orná půda                    2573 

321/4                          zahrada                        594 

2022/10                      orná půda                    1/74 

                        447                             zahrada                        714 

                        448/1                          zahrada                        741 

                        927                             louka                           1827 

13.  žádost města Velká Bystřice o úplatný převod spoluvlastnického podílu 1/74 

1979L1                       orná půda                    1260 

1980/19                      orná půda                    1663    

2169/75                      orná půda                    7025 

2179/3                        ostatní plocha               378 

2195/32                      chmelnice                     4864 

2196/21                      orná půda                    554 

2197/15                      orná půda                    116 

2210/86                      orná půda                    1510 

2224/25                      vodní plocha                82 

14.  prodej plynárenského zařízení  Sm plynárenské a.s. Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 

2748/6 za cenu 3,930.000 Kč 

15.  zmocňuje starostu města Velká Bystřice Ing. Marka Pazderu k podpisu kupní smlouvy  se Sm 

plynárenskou a.s. Ostrava o prodeji plynárenského zařízení v majetku města. 

16.  podání žádosti o dotaci na Úřad vlády ČR na podporu terénní sociální práce v roce 2004 

17.  povinou finanční spoluúčast do výše 25.000 Kč a zařazení v rámci rozpočtu města v roce 2004 

18.  změna nájemní smlouvy SK Velká Bystřice na nájem pozemků a zařízení z doby neurčité na 

dobu určitou a to 15 let. 

  
II.                Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

1.      kontrolu usnesení 



2.      zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města 

  
III.             Zastupitelstvo města ukládá : 

1.      školské a kulturní komisi zpracovat metodickou směrnici stanovující výši sazby poplatku ze 

vstupného na území měst 

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                                      Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                                     místostarosta 

  

 


