
U s n e s e n í   z 12. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 25.02.2008 v 18,00 hod. v prostorách 
Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1.      program 12. zasedání zastupitelstva města, 
2.      zapisovatele z 12. zasedání ZM Janu Drábkovou, 
3.      pracovní představenstvo ve složení Mgr. Ivo Slavotínek, Mgr. Jaroslav Zavadil, Ing. 

Elefteria Schrottová, 
4.      ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Renata Zavadilová a Petr Jahoda, 
5.      návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý, 
6.      uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci realizace cyklostezky v k.ú. Velká 

Bystřice a k.ú. Hlubočky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 
7.      revokaci usnesení č. 8-I/13, kdy bylo v usnesení chybně uvedeno číslo pozemku ve 

Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ 
Distribuce a.s. a městem Velká Bystřice, 

8.      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. 743 v k.ú. Velká 
Bystřice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč, 

9.      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 pozemky p.č. 1976, 1977/1, 1977/12, 
1977/25 1977/26, 2300/1 2301/2, 2302 vše v k.ú. Velká Bystřice za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000,00 Kč,10. 

10.  Koupi: 
a)      pozemku p.č. 2237 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 675m2 a 

p.č. 2240/4 – ostatní plocha (ostat.komunikace) o výměře 124 m2 za cenu 
130,00 Kč/m2, 

b)      pozemku p.č. 2240/1 – ostatní plocha (ost.komunikace) o výměře 214 m2 za 
cenu 130,00 Kč/m2, 

c)      pozemku p.č. 2033/1 – trvalý travní porost o výměře 674 m2a p.č. 2241/1 – 
ostatní plocha (ost.komunikace) o výměře 1619 m2  za cenu 130,00 Kč/m2, 

d)      pozemku p.č. 2102- ostatní plocha (ost.komunikace) o výměře 445 m2 a p.č. 
2240/3- ostatní plocha (ostat.komunikace) o výměře 190 m2  za cenu 130,00 
Kč/m2, 

e)      pozemku p.č. 2240/2-ostatní plocha (ostat.komunikace) o výměře 458 m2 od 
za cenu 130,00 Kč/m2. 

  
11.  koupi: 

a)      pozemku p.č. 1954/2- ostatní plocha (ostat.komunikace) o výměře 568m2 od 
Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, Biskupské náměstí 814/2, 
Olomouc IČ:60799358, za cenu 150,00 Kč/m2, 

b)      pozemku p.č. 1954/3-zahrada o výměře 174 m2 od Metropolitní kapituly u sv. 
Václava v Olomouci, Biskupské nám. 814/2, Olomouc, IČ: 60799358, za cenu 
150,00Kč/m2 

12.  dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Velká Bystřice a PO 
Domov pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice o navýšení vypůjčeného majetku o 
2 848 780,00 Kč. 

  
II.                Zastupitelstvo města neschvaluje: 

  

1.      koupi pozemku p.č. 2125/14- ostatní plocha(jiná plocha) o výměře 843 m2, který by 

vznikl vydělením z pozemku p.č. 2125/12- ostatní plocha (dráha) o stávající výměře 
44242 m2, od Správy železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 – 
Nové Město za nabízenou cenu 160.000,-- Kč. 

  

III.             zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

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

  
Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                                                Ing. . Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                            starosta města 


