
U s n e s e n í z 3. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 21.12.2006 v 18,00 hod. v prostorách 
Hotelu Zámek. 

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

1.      zapisovatelku z 3. zasedání ZM Janu Drábkovou 
2.      pracovní představenstvo ve složení Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Mgr. 

Renata Zavadilová 
3.      ověřovatele zápisu ve složení Petr Jahoda a Ing. Zdeněk Kolman 
4.      návrhovou komisi ve složení Mgr. Zdeněk Lakomý a Ing. Milan Svoboda 
5.      program 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21.12.2006 
6.      rozpočet města na rok 2007 jako schodkový s tím, že schodek je hrazen finančními 

prostředky z minulých let, tj. zůstatky finančních prostředků na hotovosti. 
7.      obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 města Velká Bystřice, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o místním poplatku za provoz 
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

8.      výši poplatků pro fyzické osoby za stočné ve výši 12 Kč/m3 odpadní vody  při 
směrném čísle 41 m3/osobu a rok 2007 při plném vybavení bytu. 

9.      výši poplatků pro právnické osoby (Makro; Ferona) za stočné ve výši 8 
Kč/m3 dešťové vody v roce 2007 

10.  rozpočtová opatření dle jednotlivých tabulek a přílohy č.9) 
11.   prodej bytu č. 19/1 o výměře 91,7 m2 v domě na Zámeckém náměstí 19 v k.ú. Velká 

Bystřice Leošovi a Jarmile Večerkovým, bytem Zámecké náměstí 19 Velká Bystřice 
za cenu 270.000 Kč 

12.  prodej bytu č. 19/2 o výměře 70,6 m2 v domě na Zámeckém náměstí č. 19 v k.ú. 
Velká Bystřice Jaroslavu a Markétě Langerovým,  za cenu 220.000 Kč. 

13.  prodej půdních prostor označených č. 19/3 o výměře 150,3 m2 v domě  na 
Zámeckém náměstí č.p. 19 v k.ú. Velká Bystřice Jaroslavu Langerovi  za cenu 
400.000 Kč. 

14.  prodej části pozemku p.č. 2274 – ostatní plocha o výměře připravovaného 
geometrického plánu v k.ú. Velká Bystřice Radkovi a Kateřině Režňákovým,  za 
cenu 70 Kč/m2. 

15.  prodej části pozemku p.č. 2262 – ostatní plocha o výměře připravovaného 
geometrického plánu v k.ú. Velká Bystřice panu Petru Štychovi,  do společného 
vlastnictví za cenu 70 Kč/m2. 

16.  změnu č. V. územního plánu sídelního útvaru Velká Bystřice a vydání obecně 
závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část ÚPnSÚ Velká Bystřice 

17.  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o závazné části územního plánu sídelního 
útvaru Velká Bystřice 

18.  dohody o zajišťování výkonu přenesené působnosti stavebního úřadu s obcemi 
Přáslavice, Svésedlice, Mrsklesy a Bukovany 

19.  přijetí investičního úvěru u České spořitelny a.s. na dílčí financování stavby „2 
bytových domů, ul. Svésedlická, včetně technické infrastruktury" ve výši 11,080.000 
Kč, s úrokovou sazbou pro první pětileté období 3,68% p.a. 

20.  zastupitelstvo města schvaluje zajištění úvěru zástavním právem k pohledávkám 
vyplývajících z pronájmu 2 bytových domů. 

II.                Zastupitelstvo města ukládá : 

1.      tajemnici města předložit mechanismus sledování a vývoje úrokové sazby u 
investičního úvěru 

III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

1. kontrolu usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města 
2.      zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 
3.      podanou žádost občanů ul. 8.května v lokalitě za Vrtůvkou 
4.      informaci o možnosti připojení školy v Bukovanech pod Masarykovu základní školu 

a mateřskou školu.   
Ing. Marek PAZDERA                                                                      Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 
starosta města                                                                                    místostarosta města 

 


