
U s n e s e n í   z 13. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice ze dne 19.05.2008 v 18:00 hod. v prostorách Hotelu 

Zámek ve Velké Bystřici 

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1. Zapisovatele z 13. zasedání zastupitelstva města Janu Drábkovou 
2. Pracovní představenstvo ve složení Mgr. Ivo Slavotínek, Petr Jahoda a Ing. Jan Slepica 
3. Ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Renata Zavadilová  a Jiří Čepelák 
4. Návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeňka Lakomého 
5. Program 13. zasedání zastupitelstva města 
6. Rozpočtové opatření ve výši 523 600,00 Kč na nákup komunálního traktoru 
7. Navržený systém odměňování fyzických osob, kteří nejsou členy zastupitelstva města za výkon člena 

výboru 
8. Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města dle předložené tabulky v souladu s nařízením 

vlády č. 79/2008 Sb.,od 1.6.2008 
9. Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Velká Bystřice a p.o. Masarykovou základní školou a 

mateřskou školou Velká Bystřice o výpůjčce nemovitého majetku 
10. Udělení Ceny města Velká Bystřice pro rok 2008 p. Jaromíru Klenovskému a 

p. Jaroslavu Košovi 

11. Předložený návrh na vlajku Města Velká Bystřice, zpracovaný heraldikem  plk. Jiřím Loudou, PhDr.h.c. a 
podání žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o udělení vlajky města 

12. prodej pozemku p.č. 1982/34-orná půda o výměře 28 748 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice společnosti 
Eurospektrum Group a.s., IČ: 47116641 se sídlem: Václavské náměstí 804/58, Praha, za celkovou cenu 
10,924 240,00 Kč. 

13. prodej části cca 100 m2 pozemku p.č. 106/1-ostatní plocha (jiná plocha) o celkové výměře 210 m2 a část 
cca 220 m2pozemku p.č. 2188/4-orná půda o celkové výměře 471 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice  za cenu 
130,00 Kč/m2 

14. prodej části cca 75 m2pozemku p.č. 2320-ostatní plocha o celkové výměře 965 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice  za cenu 70,00 Kč/m2 

15. koupi pozemků p.č. 320/8-ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 19 m2 za cenu 150,00 Kč/m2, p.č. 320/13-
ost. plocha(jiná plocha) o výměře 207 m2za cenu 150,00 Kč/m2 a p.č. 321/1-zahrada o výměře 417 m2 za 
cenu 100,00 Kč/m2, vše v k.ú. a obci Velká Bystřice  s podmínkou výmazu věcného břemene 

16. prodej části cca 82 m2 pozemku p.č. 104/4 – zahrada o celkové výměře 280 m2 a části cca 190 
m2 pozemku p.č. 105-zahrada o celkové výměře 342 m2  v k.ú. a obci Velká Bystřice do podílového 
spoluvlastnictví a to za 130,00 Kč/m2 

17. prodej pozemků p.č. p.č. 2022/39-orná půda o výměře 1755 m2, p.č. 2022/48-orná půda o výměře 998 m2, p.č. 2022/51-

orná půda o výměře 2645 m2 a části cca 1300 m2 pozemku p.č. 2265-ostatní plocha o celkové výměře 2424 m2 vše 

v k.ú. a obci Velká Bystřice  za cenu 250,00 Kč/m2  s podmínkou strpení užívání pozemku p.č. 2265 v k.ú. a obci 

Velká Bystřice pro účely dočasného přístupu k realizované výstavbě na ul. Na Vyhlídce do doby kolaudace ulice Na 

Letné 

18. prodej části cca 10 m2 pozemku p.č. 2244/1-ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 8579 m2 do podílového 

spoluvlastnictví za cenu 70,00 Kč/m2, 

      19. prodej části cca 4 m2 pozemku p.č. 2244/1- ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 8579 m2 , za cenu 70,00 

Kč/m2 

 20. prodej části cca 12 m2 pozemku p.č. 2244/1- ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 8579 m2 do vlastnictví  za 

cenu 70,00 Kč/m2 

21. prodej části cca 6 m2 pozemku p.č. 2244/1- ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 8579 m2  , za cenu 70,00 

Kč/m2 

19. potvrzuje, že město Velká Bystřice má vyčleněny, připraveny finanční prostředky na zajištění vlastního podílu na 

financování investiční akce „Dům pokojného stáří sv. Anny – nástavba a půdní vestavba pokojů“ e.č. 113313-7004 

   
II.                Zastupitelstvo města ukládá : 

  

1. tajemnici městského úřadu Velká Bystřice zabezpečit výplaty schválených odměn 

  

  III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení z posledního zasedání  zastupitelstva města 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 
3. důvodovou zprávu k navrženému systému odměňování fyzických osob za výkon funkce člena výboru 

  

  

 Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                         Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                  starosta měst 


