
U s n e s e n í   z 6. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, konané dne 28.5.2007 v 18,00 hod. 
v prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1. zapisovatelku z 6. zasedání  Janu Drábkovou, 
2. pracovní představenstvo ve složení Ing. Elefteria Schtottová, Miroslav Nehněvajsa, Ing. Zdeněk Kolman, 
3. ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Ivo Slavotínek, Petr Jahoda, 
4. návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý, 
5. program 6. zasedání zastupitelstva města, 
6. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 582.000 Kč z prostředků Olomouckého kraje na akci – „Velká 

Bystřice-úprava přechodů a bezpečnostní prvky na silnici III/44317“, 
7. Rozpočtové opatření dle bodu 4.) 

UZ § Položka Částka 

    4222 – investiční transfery přijaté od krajů 582.000,- 

        

UZ § Položka Částka 

  2212 6121 – investiční akce.přechody 1,746.000,- 

  6409 5909- rezerva (vlastní zdroje) -1,164.000,- 

UZ § Položka Částka 

    1351 – odvod výtěžku z provozu loterií 406.962,- 

        

UZ § Položka Částka 

        

  6409 5909- rezerva (vlastní zdroje) 406.962,- 

8. odvolání členky finančního výboru p. Dany Bieleszové v souladu s § 119, odst. 1) zákona o obcích, 
9. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
10. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním materiálem na území města 
Velká Bystřice, 

11. bezúplatný převod pozemku p.č. 2232/10 – ostatní plochy o výměře 226 m2 v k.ú. Velká Bystřice 
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje p.o., do vlastnictví města 
Velká Bystřice s podmínkou Olomouckého kraje, že město Velká Bystřice uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem vlastnického práva, včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí, 

12. úplatný převod pozemku p.č. 321/4 – zahrada o výměře 594 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví 
České republiky, ze správy Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví města Velká Bystřice za cenu 15.380,- 
Kč, 

13. a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením v roce 2006 a to bez výhrad, 
14. vstup města Velká Bystřice do Svazu měst a obcí ČR za účelem nabytí řádného členství, 
15.  udělení Ceny města pro rok 2007 Ing. Čestmíru Hradilovi, bytem Velká Bystřice, Zámecká 254, 

  

  

II.                Zastupitelstvo města neschvaluje: 

1. prodej půdních prostor domu na ul. 8. května č.p. 23 manželům Náhlým 

2. prodej cca 56 m2 pozemku p.č. 2303/1 – ostatní plocha o celkové výměře 1493 m2 v k.ú. Velká 
Bystřice C.K.  

III.             Zastupitelstvo města ukládá : 

1. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zjistit přezkoumání hospodaření města Velká Bystřice za rok 
2007 Krajským úřadem Olomouckého kraje, 

2. odboru výstavby podat žádost na ČEZ Distribuce a.s. na osazení ochranných zábran na sloupy VN v ul. 
Týnecká, aby nedocházelo k opakovaným zraněním ptáků, 

3. stavebnímu úřadu prověřit autovrakoviště na pozemcích firmy Řemesla s.r.o. na ul. Žižkova z hlediska 
dopadu na životní prostředí, 

  
IV.              Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

  



1. kontrolu usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města, 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu , 
3. informaci ředitelky o události, která se stala 15.5.2007 ve třídě 6.A, 

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                   Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                 místostarosta města 

 


