
U s n e s e n í   z 10. veřejného jednání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 13. září 
2004 v 18,00 hod. v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

  

1. žádost o bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na město Velká Bystřice : 

  

p.č. 1790/3 64 m2 Orná půda 

p.č. 1809/4 140 m2 Orná půda 

p.č. 2305/17 362 m2 Ostatní plocha 

p.č. 2305/13 36 m2 Ostatní plocha 

p.č. 2305/4 434 m2 Ostatní plocha 

p.č. 1979/19 4053 m2 Orná půda 

p.č. 1979/20 156 m2 Orná půda 

2.      žádost o úplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na město Velká Bystřice : 

p.č. 319/11 2573 m2 Orná půda 

p.č. 321/4 594 m2 Zahrada 

  
3.      prodej pozemku p.č. 418/9 o výměře 570 m2 sourozencům Žaroským. Schválená cena za pozemek  je 

93.770,-- Kč. Úhrada bude provedena formou splátek s tím, že poslední splátka bude provedena v roce 
2006. Po úhradě poslední splátky bude provedeno zavkladování kupní smlouvy na kupujícího. 

4.      prodej pozemku p.č. 2011/2 orná půda o výměře 51 m2 a p.č. 2010/43 ostatní plocha o výměře 87 m2 za 
cenu 130,-- Kč/m2. 

5.      směnu pozemků z majetku města p.č. 1804/2 díl c o výměře 62 m2 a p.č. 1804/3 díl d o výměře 46 m2 za 
pozemky ze SJM Martiny a Ing. Vladimíra Bílkových p.č. 1804/1 díl h o výměře 9 m2, p.č. 1803 díl g o 
výměře 186 m2, p.č. 2305/18 o výměře 50 m2 a p.č. 2187/40 o výměře 26 m2. 

6.      ukončení členství města Velká Bystřice ze Sdružení pro nakládání s odpady Haná, Řepčínská 82, 779 
00 Olomouc k 31.12.2004. 

7.      záměr výstavby bytových domů v ulici Svésedlická ve Velké Bystřici. Současně pověřuje starostu města 
k jednání ve věci získání státní podpory na technickou infrastrukturu pro předmětnou lokalitu. 

8.      zrušení příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Bystřice ke dni 1.1.2005. 

9.      sloučení příspěvkové organizace Masarykova základní škola a Mateřská škola Velká Bystřice, 

příspěvková organizace ke dni 1.1.2005 s přechodem všech práv, povinností a závazků zrušené 
příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci Masarykova základní škola Velká Bystřice. 

10.  zástavní smlouvu mezi městem Velká Bystřice a Českým svazem tělesné výchovy Praha na 
pozemky  parc.č. 774/5 o výměře 1673 m2 s využitím na sportoviště a rekreační plochu. 

11.  rozpočtové opatření ve výši 469.125 Kč na opravu Kulturního domu ve Velké Bystřici.  

  

  

  

  

II.                Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1.      Kontrolu usnesení 
2.      zprávu o činnosti rady a městského úřadu 
3.      informaci o poskytování tlumočení z anglického a německého jazyka 

  
III.             Zastupitelstvo města ukládá : 

  

  

1.  radě města projednat a navrhnout řešení  k řešení dopravní situace    
                                      ve Velké Bystřici. 
                                 2.  radě města projednat a navrhnout řešení  k provádění kontrol při 
                                      dodržování nalévání alkoholických nápojů a prodej tabákových 
                                      výrobků nezletilým 

                           3.  radě města projednat a připomínkovat  dopravní značení z  dálnice 



                                Brna směr Olomouc Velká Bystřice 
                            

  

  

  

  

  

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

 


