
Usnesení z 9. veřejného jednání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 14.6.2004 
v 18,00hod. v ÚSP Dům pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici 

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1.      smlouvu  o uzavření budoucí kupní smlouvy prodeje pozemku p.č. 525/3 o výměře cca 2000m2  cenu 
600,-Kč/m2 

2.      prodej pozemku p. č. 553 o výměře 71m2 za  cenu 130,-Kč/m2 a prodej pozemku p.. č. 555 o výměře 
59m2 za cenu 130,-Kč/m2 

3.      návrh zadání změny č.IV  ÚPnSÚ Velká Bystřice jako závazný podklad pro zpracování sloučeného 
konceptu a návrhu změny č.IV.Územního plánu sídelného útvaru Velká Bystřice 

4.      odměny neuvolněným členům ZM v souladu s nařízením vlády č.337/2004 Sb.,kterým se mění 
nařízení vlády č.37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v roce 2004 

5.      smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.2169/33 k.ú. Velká Bystřice, majitele Ing. Jana 
a Ivany Vackové pro umístění inženýrských sítí vedení vodovodu s jednorázovou úhradou vůči 
povinnému ve výši 5.000,-Kč 

6.      smlouvu o půjčce pro TJ Sokol Velká Bystřice ve výši 40 000,-Kč se splatností do 31.12.2006 
7.      směnu pozemků p.č. 1980/11 o výměře 15.306 m2 orná půda v majetku Pozemkového fondu ČR za 

pozemky p.č. 2169/134 o výměře 11.266 m2, p.č. 2197/91 o výměře 3.739 m2 a pozemek p.č. 
2197/104 o výměře 869 m2, které jsou v majetku Města Velká Bystřice 

8.      rozpočtové opatření ve výši 345 000,-Kč na nákup investice- zmrzlinového stroje pro příspěvkovou 

organizaci Kulturní středisko. 
9.      investiční záměr na akci Infrastruktura pro volnočasové a rekreační centrum města Velká Bystřice 

Pivovarská ulice a  podání žádosti na fond PHARE 2003 s podílem města ve výši  25% z celkových 
nákladů. 

  
II.                Zastupitelstvo města ruší: 

  
1.      záměr odkoupit část pozemků p.č. 2169/33 o výměře 14m2 za cenu 1.000,-Kč/m2 

  

III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

  

  

1. kontrolu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva 
2. zprávu o činnosti rady 

                  3. připomínku na dopravní značení na ul. 8.května 

  

  

  

  

  

Ing.Marek PAZDERA                                                            Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 
starosta města                                                                                         místostarosta města 

 


