
U s n e s e n í    z  5. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 1.března 2007 v 18,00 hod. 

v prostorách Hotelu Zámek 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

  

1. zapisovatelku z 5. zasedání  Janu Drábkovou 
2. pracovní představenstvo ve složení Mgr. Jaroslav Zavadil, Miroslav Nehněvajsa, Petr Jahoda 
3. ověřovatele zápisu ve složení Ivo Polcr, Jiří Čepelák 
4. návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý 
5. program 5. zasedání zastupitelstva města s doplněním bodů v různém a změnu v bodě 12. kde je navrženo 

schválení Smlouvy o výpůjčce s příspěvkovými organizacemi města. Bod 12 se vypouští z jednání 
6. vstup města do obecně prospěšné společnosti Bystřička o.p.s. a pověřuje místostarostu města 

zastupováním v této společnosti. 
7. prodej pozemku p.č. 58/1 – zahrada o výměře 1600 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu za cenu 470,-- Kč/m2 a 

pozemku 65/1 – zahrada o výměře 1044 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 350,-- Kč m2 manželům 
Králíčkovým 

8. koupi pozemků p.č. 35 – zastavěná plocha o výměře 355 m2 a p.č. 36 – zastavěná plocha o výměře 286 
m2 v k.ú. Velká Bystřice  od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za nabízenou cenu 
240.000 Kč za oba pozemku. 

9. vydržení pozemků p.č. 1238/1 – ost. plocha o výměře 1332 m2, 1238/3 – ostatní plocha o výměře 1277 
m2, 1238/5 – zastavěná plocha o výměře 31 m2, 1238/7 – zastavěná plocha o výměře 9 m2, 1238/8 – 
zastavěná plocha o výměře 26 m2 a 1258 – ostatní plocha o výměře 550 m2, vše v k.ú. Velká Bystřice 
podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 

10.  rozpočtové opatření na změnu financování provozních nákladů příspěvkové organizace Dům pokojného 
stáří sv. Anny Velká Bystřice. 

Příjmy 

UZ § Položka Částka 

    4112 – NIV přijaté dotace ze SR v rámci SDV -1.950.000,- 

celkem 
    -1.950.000,- 

Výdaje 

UZ § Položka Částka 

  4357 5331 – NIV transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím 

-1.950.000,- 

celkem 
    -1.950.000,- 

  
11. Smlouvy o výpůjčce s příspěvkovými organizacemi 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Velká Bystřice a manželi J.M., bytem Velká 

Bystřice a J.M, bytem Velký Týnec , na prodej pozemků p.č. 2197/173 – orná půda výměře 401 m2, p.č. 
2190/3 – orná půda o výměře 924 m2, p.č. 2169/75 – orná půda o výměře 7025 m2, p.č. 2197/114 – orná 
půda o výměře 4706 m2, p.č. 2203/6 – orná půda o výměře 1066 m2, parc.č. 2197/263 – orná půda o 
výměře 368 m2, p.č. 2197/196 – orná půda o výměře 432 m2, p.č. 2190/67 – orná půda o výměře 347 m2 a 
p.č. 2190/48 – orná půda o výměře 50 m2, vše v k.ú. Velká Bystřice za cenu 13,-- kč/m2 u všech uvedených 
pozemků. 

  

  

II.                Zastupitelstvo města neschvaluje: 

  

1. prodej pozemku p.č. 65/2 – zahrada o výměře 1089 m2 v k.ú. Velká Bystřice dle bodu 4./ 
  

  

III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

  



1. Kontrolu usnesení 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 
3. zprávu o činnosti obecní policie Hlubočky na území Velké Bystřice za měsíc únor 2007 

  

IV.              Zastupitelstvo města požaduje: 

  

1. aby Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice předložil návrh využití pozemku p.č. 65/2 v k.ú. Velká 
Bystřice a to nejpozději do 31.března 2007. 

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                           Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                         místostarosta města 

 


