
U s n e s e n í   z  8. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 27.8.2007 v 18,00 hod. v Hotelu Zámek 
ve Velké Bystřici. 

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1. zapisovatele z 8. zasedání zastupitelstva města Janu Drábkovou, 
2. pracovní představenstvo ve složení Mgr. Andrea Teplá, Mgr. Jaroslav Zavadil, Ing. Marek Pazdera, 
3. ověřovatele zápisu Mgr. Renatu Zavadilovou a Petra Jahodu, 
4. návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý, 
5. program 8. zasedání zastupitelstva města, 
6. dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Masarykova základní škola a mateřská 

škola Velká Bystřice mezi obcí Přáslavice a městem Velká Bystřice s tím, že bude doplněna výpovědní 
lhůta na 3 měsíce, 

7. obecně závaznou vyhlášku města Velká Bystřice č. 3/2007, kterou se stanoví část společného školského 
obvodu základní školy, 

8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Velká Bystřice a Vojenskými lesy a statky, s.p., 
Pod Juliskou 5, Praha 6 na budoucí koupi administrativní budovy č.p. 101 postavené na pozemku p.č. 
588- zast. pl. a nádvoří a pozemků parc. č. 588- zast. pl. a nádvoří o výměře 3865 m2 a parc. č. 599- 
ostatní plocha o výměře 1069 m2 za cenu, která  bude stanovena na základě znaleckého posudku znalce 
z oboru ceny a odhady nemovitostí aktualizovaného ke dni vyhotovení písemné výzvy budoucího 
kupujícího- města Velká Bystřice- k uzavření kupní smlouvy, přičemž ke dni 1.8.2007 činila celková cena 
dohodou za všechny předmětné nemovitosti částku 1.137.053,-- Kč. Z návrhu smlouvy se vypouští čl. VII, 

9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Velká Bystřice a Metropolitní kapitulou u sv. 
Václava v Olomouci, Biskupské nám 2, Olomouc na budoucí koupi administrativní budovy č.p. 101 
postavené na pozemku p.č. 588- zast. pl. a nádvoří a pozemků parc. č. 588- zast. pl. a nádvoří o 
výměře 3865 m2 a parc. č. 599- ostatní plocha o výměře 1069 m2 zacenu, která bude stanovena na 
základě znaleckého posudku znalce z oboru ceny a odhady nemovitostí aktualizovaného ke dni 
vyhotovení písemné výzvy budoucího kupujícího- města Velká Bystřice- k uzavření kupní smlouvy, 

10. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Velká Bystřice a Metropolitní kapitulou u sv. 
Václava v Olomouci, Biskupské nám 2, Olomouc na budoucí koupi pozemků: 
602/2- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m2, 
591/2- zahrada o výměře 293 m2, 
591/3- zahrada o výměře 96 m2, 
598- ostatní plocha o výměře 550 m2, 
603/1- ostatní plocha o výměře 60 m2, 
602/3- ostatní plocha o výměře 1430 m2, 
593/2- zahrada o výměře 3909 m2,  
602/1- ostatní plocha o výměře 17663 m2, 
603/2- ostatní plocha o výměře 5795 m2, 
600/12- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 718 m2, 
592- zahrada o výměře 2847 m2,   
594- zahrada o výměře 3044 m2,  
595- ostatní plocha o výměře 4044 m2,  
596- zahrada o výměře 12075 m2,  
597- zahrada o výměře 12720 m2,   
2020/3- ovocný sad o výměře 19217 m2,  
2020/10- ovocný sad o výměře 6123 m2,  
591/1- zahrada o výměře 5589 m2,  vše v k.ú. a obci Velká Bystřice za cenu, která bude stanovena na 
základě znaleckého posudku znalce z oboru ceny a odhady nemovitostí aktualizovaného ke dni 
vyhotovení písemné výzvy budoucího kupujícího- města Velká Bystřice- k uzavření kupní smlouvy, 

11.  koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/74 od České státní spořitelny, státního podniku „v likvidaci“, 
Václavské nám. 42, 11000 Praha 1, na pozemcích zapsaných na LV č. 1581 v k.ú, Velká Bystřice: p.č. 
2232/126-ostat. plocha, silnice o výměře 377 m2 a 2232/161- ostat.plocha, silnice o výměře 244 m2 za 
celkovou nabízenou cenu 740,- Kč za podíly na obou nemovitostech dle znaleckého posudku 
předloženého Českou státní spořitelnou, státním podnikem „v likvidaci“, 

12.  poskytnutí příspěvku zaměstnancům města Velká Bystřice, zařazeným do městského úřadu, na životní a 
penzijní připojištění v době čerpání mateřské dovolené a rodičovského příspěvku, 

13.  uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s., jako 
budoucím oprávněným a městem Velká Bystřice jako budoucím povinným o uložení kabelového vedení 
NN na pozemek parc.č. 764 v k.ú. Velká Bystřice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč, 

  
II.                Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

  

1. kontrolu usnesení 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 



3. informaci o schválení „Závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička za rok 2006“, 

  

  

  

  

  

  

  
Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                              Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                       starosta města 

 


