
Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 15.10.2007 v 18,00 hod. v Hotelu 
Zámek ve Velké Bystřici. 

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

1.      zapisovatele z 9. zasedání  zastupitelstva města Janu Drábkovou, 

2.      pracovní představenstvo ve složení Mgr. Ivo Slavotínek, Ing. Marek Pazdera, Ing. Jan Slepica, 

3.      ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Jaroslav Zavadil, Miroslav Nehněvajsa, 

4.      návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda, Mgr. Zdeněk Lakomý, 

5.      program 9. zasedání zastupitelstva města, 

6.      rozpočtové opatření na financování výtahu DPS 

UZ § Položka Částka 

 6409 5909 – rezerva (vlastní zdroje) 568.000,-Kč 

UZ § Položka Částka 

 4357 6121 – Investiční akce – výtah DPS 568.000,-Kč 

    

rozpočtové opatření  - odvod z prodeje bytů do rezervy 

UZ § Položka Částka 

 6171 3112 –Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 770.000,-Kč 

UZ § Položka Částka 

 6409 5909 - rezerva 770.000,-Kč 

7.      směnu pozemků p.č. 1130 - travní porost o výměře 112 m2, p.č. 1136 – orná půda o výměře 316 
m2  s p.č. 1140 – travní porost 204 m2, vše v k.ú. a obci Velká Bystřice, ve vlastnictví města Velká 
Bystřice za pozemek p.č. 2245/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 633 m2 ve 
vlastnictví  V.H. . Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků, kdy město Velká Bystřice přijímá do 
svého vlastnictví pozemek p.č. 2245-2, který je o 1 m2 větší než pozemky, které do svého vlastnictví 
přijímá V.H., bude mezi účastníky vyrovnán tak, že město Velká Bystřice uhradí V.H.částku 0,- Kč. 

8.      prodej pozemků p.č. 1127 – orná půda o výměře 310 m2, p.č. 1128 – travní porost o výměře 94m2, 
p.č.1129 – orná půda o výměře 324m2, p.č. 1131 – orná půda o výměře 285 m2, p.č. 1132 – travní 
porost o výměře 99 m2, p.č. 1133 – orná půda o výměře 189 m2, p.č. 1134 – travní porost o výměře 87 
m2, p.č. 1135 – travní porost o výměře 196 m2, p.č. 1137 – orná půda o výměře 176 m2, p.č. 1138 – 
travní porost o výměře 107 m2, p.č. 1139 – orná půda o výměře 303 m2, p.č. 1141 – orná půda výměře 
406 m2 a p.č. 1142 – travní porost  
o výměře271 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice  za cenu 150,-Kč/m2, tedy celkovou výměru všech výše 
uvedených pozemků 2847 m2 za 427.050,-Kč. 

9.      prodej částí pozemků p.č. 1969/5 –zahrada o výměře 177 m2 a p.č. 1969/7 – zahrada o výměře 94 
m2 (celkem 150 m2) v k.ú. a obci Velká Bystřice za cenu 150,-Kč/m2 s podmínkou, že prodávané části 
pozemků nezasáhnou do půdorysu stávající přilehlé polní cesty. 

10.  prodej části cca 125 m2 pozemku p.č. 1355 – zahrada o celkové výměře 889 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice za 150,-Kč/m2, sníženou v místě zřízení věcného břemene přístupu a údržby k náhonu ve 
prospěch města Velká Bystřice  
a budoucích nabyvatelů o 50,-Kč/m2. 

11.  prodej části cca 335 m2 pozemku p.č.1355 – zahrada o celkové výměře 889 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice  za 150,-/m2, sníženou v místě zřízení věcného břemene přístupu a údržby k náhonu ve 
prospěch města Velká Bystřice  
a budoucích nabyvatelů o 50,-Kč/m2. 

12.  schvaluje prodej části cca 250 m2 pozemku p.č. 1355 – zahrada o celkové výměře 889 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bystřice manželům za 150,-Kč/m2, sníženou v místě zřízení věcného břemene přístupu a údržby 
k náhonu ve prospěch města Velká Bystřice a budoucích nabyvatelů o 50,-Kč/m2. 

13.  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání částí pozemků p.č. 311/3, p.č. 2294, p.č. 244/2, 
p.č.2293/1, p.č. 244/1, p.č. 2291, p.č. 2297/7 všech v kultuře ostatní plocha ve prospěch Telefónica O2 
Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav 
podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě za jednorázovou náhradu v celkové výši 7.408,-
Kč. Přesné prostorové vyznačení věcného břemene na uvedených pozemcích je vymezeno 
v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 



14.  schvaluje prodej pozemku p.č. 1654 – ostatní plocha o celkové výměře 42 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice 
, za cenu 70,-Kč/m2 

15.  prodej části cca 73 m2 pozemku p.č. 778/2 – ostatní plocha o celkové výměře 688 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice za cenu 70,-Kč/m2. 

16.  prodej pozemku p.č. 1953 – zastavěná plocha o výměře 96 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice za cenu 150,-
Kč/m2 

17.  převzetí správcovství nad vodním tokem Mlýnský náhon ve Velké Bystřici 
18.  Stanovy Sdružení obcí mikroregionu Bystřička, 
19.  koupi: 
20.  pozemku p.č. 2050/1 – ostatní plocha (ostat.komunikace) o výměře 83 m2 v k.ú.za cenu 130,-- Kč/m2 

21.  pozemku p.č. 2054/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 220 m2 od za cenu 130,-- Kč/m2 

22.  pozemku p.č. 2061/2 - ostatní plocha (ostat.komunikace) o výměře 116 m2 od  za cenu 130,-- Kč/m2 

23.  pozemku p.č. 2065/2 – ostatní plocha (ostat.komunikace) o výměře 89 m2 od  za cenu 130,-- Kč/m2 

24.  koupi části (cca 8 m2) pozemku p.č. 1444 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velká Bystřice o celkové 
výměře 385 m2 za celkovou cenu 1.000 Kč. 

25.  poskytnutí  půjčky  pro Tělocvičnou Jednotu SOKOL Velká Bystřice ve výši 60.000 Kč  s tím, že TJ 
SOKOL Velká Bystřice se ve smlouvě o půjčce zaváže vrátit městu Velká Bystřice částku 65.000 Kč 
celkem do 31.12.2009, z toho 60.000 Kč jistinu a 5.000 Kč dohodnutý úrok do 31.12.2009. 

26.  Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o půjčce pro  TJ SOKOL Velká Bystřice. 

II.                Zastupitelstvo města neschvaluje 

1.      prodej zastavěné části pozemku p.č. 45 – zastavěná plocha o výměře 740 m2 a budovy č.p. 66 umístěné 
na pozemku p.č. 45, vše v k.ú. a obci Velká Bystřice 

2.      prodej pozemků p.č. 1980/21 – orná půda o výměře 1175 m2 a p.č. 1980/5 – orná půda o výměře 
2414m2, vše v k.ú a obci Velká Bystřice 

3.      revokaci usnesení číslo 7/I/10 ze dne 25.6.2007 o prodeji bytů v domech č.p. 23 a 566 ve věci žádosti 
paní J.S. o změnu usnesení zastupitelstva města, kterým byl byt č. 23/4 v domě č.p. 23 prodán 
stávajícímu nájemníkovi panu R.U. Paní J.S. žádá, aby byla kupující bytu č. 23/4 společně se svým 
otcem. 

III.             Zastupitelstvo města revokuje 

1.  své usnesení číslo 5/I/7 ze dne 1.3.2007 a schvaluje prodej pozemků p.č. 58/1 – zahrada o výměře 
1600 m2 a p.č. 65/1 – zahrada o výměře 1044 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice manželům , za cenu 350,-
Kč/m2 na oba pozemky. 

IV.              Zastupitelstvo města ukládá: 

1.      městskému úřadu zajistit vystavení směnky dle čl. I, odst. 4 a čl. III odst. 5 Smlouvy o půjčce mezi 
městem Velká Bystřice a Tělocvičnou Jednotou SOKOL Velká Bystřice 

2.      městskému úřadu zajistit nutnou údržbu opěrné zdi na ul. Křížkovského 
3.      městskému úřadu zajistit údržbu zeleně, zejména ořezy uschlých stromů  zejména stromy v zahradě 

MŠ, lípy před zámkem, v ul. Hliník 
4.      městskému úřadu provést urgenci na ČEZ Distribuce a.s. o provedení zábran pro dosedání ptáků na 

jejich distribuční zařízení. 
 

Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                                                   Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                            starosta města 

 


