
U s n e s e n í   č. 4 z veřejného jednání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 16.6.2003 v 18.00 hod. 

v Hotelu Zámek 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1.      Ručení majetkem obci Bystrovany . Zástava se týká těchto pozemků: 

 P.č. 593/33 výměra 18827 m2 orná půda v k.ú. Bystrovany 

 P.č. 709 výměra 20424 m2 lesní porost v k.ú. Lošov 

 P.č. 2011 výměra 54801 m2 orná půda v k.ú. Velká Bystřice 

 P.č. 2012 výměra 6981 m2 ostatní plocha v k.ú. Velká Bystřice 

 P.č. 2016 výměra 2378 m2 ostatní plocha v k.ú. Velká Bystřice 

 P.č. 2032 výměra 6654 m2 louka v k.ú. Velká Bystřice 

 P.č. 537 výměra 5043 m2 lesní pozemek v k.ú. Hlubočky 

 P.č. 539 výměra 5989 m2 lesní pozemek v k.ú. Hlubočky 

 P.č. 625 výměra 1331 m2 lesní pozemek v k.ú. Hlubočky  
Za těchto podmínek: 

a)      zajištění této záruky je ze strany obce Bystrovany směnkou 

b)      závazek přednostního vyvázání této části záruky 

c)      hrazení všech nákladů obcí Bystrovany 

d)      úhrada jištění 2 % ze zajiš»ované hodnoty p.a. 

  
2. Hospodaření města Velká Bystřice za rok 2002 dle zprávy auditora s výrokem bez výhrad 

3. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bystřice: 
a)      dodatek č. 2 ke zřizovací listině Masarykovy ZŠ Velká Bystřice 

b)      dodatek č. 1 ke zřizovací listině Školní jídelna Velká Bystřice 

c)      dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚSP Dům pokojného stáří sv. Anny 

d)      dodatek č. l ke zřizovací listině mateřská škola Velká Bystřice, příspěvková 

organizace 

e)      dodatek č. 1 ke zřizovací listině Kulturního střediska Velká Bystřice 

            Majetek je příspěvkovým organizacím zapůjčen formou SMLOUVY O VÝPŮJČCE. 

  
4. Vklad města Velká Bystřice ve výši 50.000 Kč na zřízení bytové jednotky v domě č.p. 16 (budova 

hasičské zbrojnice) 
5. prodej pozemků: 
a) 

         p.č. 1486 o výměře 22 m2 za cenu 70,-- Kč / m2 

         p.č. 1846 o výměře 25 m2 za cenu 70,-- Kč /m2 

         p.č. 1493/1 o výměře 32 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

         p.č. 1899 o výměře 40 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

         p.č. 1751 o výměře 17 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

         p.č. 1493/2 o výměře 31 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

         p.č. 1741 o výměře 32 m2 za cenu 70,-- Kč / m2 

         p.č. 1736 o výměře 37 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

         p.č. 1754 o výměře 17 m2 za cenu 70,-- Kč / m2 

         p.č. 224 o výměře 97 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 



         p.č. 1358 o výměře 48 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

         p.č. 220 o výměře 117 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 

b) ruší rozhodnutí zastupitelstva města Velká Bystřice ze dne 19.6.2000 o prodeji pozemků parc.č. 1871/2 za 

cenu 25 Kč/m2 a parc.č. 1870/2 za cenu 55 Kč/m2 manželům Poláchovým. Současný prodej těchto pozemků je 

schválen za cenu 70,-- Kč/m2. 

  
c) cena prodávaných pozemků je stanovena splatností do konce června 2004 

  
6. nákup ojetého vozidla Volkswagen Cady 1,9 za cenu 100.000 Kč včetně DPH. 
7. Směnu pozemků s Pozemkovým fondem v k.ú. Velká Bystřice: 

  

 P.č. 1980/11 o výměře 17443 m2 

 P.č. 1980/14 o výměře 5131 m2 

 P.č. 1980/8 o výměře 4150 m2 

 P.č. 1980/5 o výměře 2414 m2 

 P.č. 1979/7 o výměře 3871 m2 
a převod podílu 1/74 z Pozemkového fondu na město u pozemků: 

 P.č. 1979/1 

 P.č. 1980/19 

  
8. OZV č. 4/2003 o stanovení podmínek a zabezpečení požární ochrany města Velká Bystřice při akcích, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob 
9. OZV č. 5/2003 Požární řád města Velká Bystřice 
10. OZV č. 6/2003, kterou se zrušuje OZV č. 4/1994 Dražební řád obce Velká Bystřice ze dne 11. dubna 

1994, která nabyla účinnosti dne 1.5.1994 

  

II.                Zastupitelstvo města pověřuje radu města: 

  
1. schvalováním rozpočtových opatření ve výši 50% nejvýše 200.000 Kč (vždy částka nižší) v rámci 

rozpočtových kapitol. 

  

III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  
1. kontrolu usnesení minulého zasedání zastupitelstva města 
2. zprávu o činnosti rady  a městského úřadu od 3. zasedání zastupitelstva města 
3. informaci starosty města o jeho rozvázání pracovního poměru  s městem Velká Bystřice dle § 5 odst. 2 a 

3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev. 
4. připomínky členů ZM vedených v bodě 16/ 

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                                      Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                                    místostarosta města 

  

 


