
U s n e s e n í   z 13. veřejného zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, konaného dne 17. února 2005 
v 18,00 hod.  na Domě pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici. 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1. Kontrolu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města 
2. Zprávu o činnosti rady města a městského úřadu od posledního zasedání zastupitelstva města 

  

  
II.                Zastupitelstvo města schvaluje : 

  

1. Žádost o provedení pozemkové úpravy u pozemků p.č. 1980/11 o výměře 15306 m2 v k.ú. Velká Bystřice 
ve vlastnictví České republiky jako směnu za pozemky p.č. 2197/92 o výměře 11925 m2 a p.č. 2197/114o 
výměře 4706 m2 ve vlastnictví města Velká Bystřice 

2. Dodatek č. 2 Smlouvy o sdružení mezi obcí Mrsklesy a městem Velká Bystřice 
3. Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení mezi obcí Bystrovany a městem Velká Bystřice 
4. Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1238/2 v k.ú. Velká Bystřice  z vlastnictví České republiky na 

město Velká Bystřice 
5. Platnost smlouvy o poskytnutí grantu na akci Infrastruktura pro volnočasové a rekreační centrum města 

Velká Bystřice Pivovarská ulice, v rámci národního programu PHARE 2003 a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy. 

6. vydání územního rozhodnutí s umístěním staveb Logistické centrum J.M.I.T a Infrastruktura k průmyslové 
zóně U spínačky na p.č. 1980/22, 1980/8, 1980/11, 1980/23,1980/12 a 1980/14 vše v k.ú. Velká Bystřice, 
které jsou nebo budou ve vlastnictví města Velká Bystřice. Před vydáním stavebního povolení na výše 
uvedené stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání k předmětným nemovitostem, které bude 
realizováno minimálně uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí (na směnu či prodej). 

7. Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hlubočky a městem Velká Bystřice o úkolech obecní policie na dobu 
jednoho roku. 

8. Odprodej osobního automobilu Škoda 120 L za cenu 1.000 Kč 
9. Dar  ve výši 10.000 Kč pro oběti živelné pohromy v jihovýchodní Asii, který bude zaslán na konto Nadace 

člověk v tísni. 

  

  
III.             Zastupitelstvo města ukládá : 

  

1. Radě města projednat do příštího zasedání zastupitelstva města místo napojení areálu průmyslové zóny 
U spínačky s projektantem specialistou na dopravní stavby a předložit návrh řešení napojení na příštím 
zasedání městského zastupitelstva. 

  

  

  

  

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

 


