
U s n e s e n í    ze 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.06.2008 v 18,00 hod. v prostorách 
Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

  

  

I. zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1. program 14. zasedání zastupitelstva města; 
2. rozpočtové opatření  ve výši 704 560,00 Kč dle předložené důvodové zprávy 
3. dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městem Velká Bystřice a obcí Bystrovany ; 
4. Závěrečný účet města Velká Bystřice za rok 2007 a uzavírá se vyjádřením „souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad“; 
5. podání žádosti na provedení přezkoumání hospodaření města Velká Bystřice za rok 2008 Krajskému 

úřadu Olomouckého kraje; 
6. bezúplatný převod pozemku p.č. 2284/26- ostatní plocha o výměře 409 m2, v k.ú. a obci Velká Bystřice 

z vlastnictví České republiky, IČ: 00000001-1, ze správy Pozemkového fondu České 
republiky, IČ:45797072, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov do vlastnictví města Velká Bystřice, IČ: 
00299651, Zámecké nám. 79, Velká Bystřice; 

7. koupi části cca 37 m2 pozemku p.č. 1071- zahrada o celkové výměře 626 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice cenu 2.590,- Kč s podmínkou kupujícího: 
výmazu věcného břemene na kupované části pozemku p.č. 1071: 
užívání pozemku p.č. 1071 ve prospěch L.T., Velká Bystřice a s podmínkou prodávajícího: 
zřízení věcných břemen 
-chůze a jízdy ve prospěch osob s trvalým pobytem ve Velké Bystřici v domě č.p. 255 a 
-strpění vodovodu ve prospěch majitele pozemku p.č. 1071 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

8.   koupi části cca 64 m2 (dílec „a“) pozemku p.č. 1072-zastavěná  plocha (bydlení) o celkové výměře 746 
m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice, za celkovou cenu 11 000,00 Kč 

9.   prodej části cca 50 m2 pozemku p.č. 523- ost.plocha (jiná plocha) o celkové výměře 80 m2, části cca 1 
m2 pozemku p.č. 531- ost.plocha (ostat.komunikace) o celkové výměře 1780 m2 a části cca 4 m2 pozemku 
p.č. 2256- ost. plocha (ost.komunikace) o celkové výměře 272 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice za 
celkovou cenu 13.590,-Kč.  

10. koupi pozemků p.č. 1777/2- ost.pl. o výměře 211 m2, p.č. 1777/3- ost.pl. o výměře 141 m2 a p.č. 1778/3-
ost.pl. o výměře 202 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice za celkovou cenu 150.000,- Kč 

11. prodej části cca 680 m2 pozemku p.č. 2118/2-ostatní plocha o celkové výměře 709 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice do SJM Ing. Radka a Renaty Melichárkových, Na Svobodě 734, Velká Bystřice za cenu 150,00 
Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene chůze a jízdy, přístupu k vodnímu, (mlýnskému náhonu) , 
včetně pozemku p.č. 2242 v k.ú. a obci Velká Bystřice, za účelem jeho oprav a údržby a strpění vedení a 
údržby kabeláže veřejného osvětlení ve prospěch města Velká Bystřice; 

12.  prodej části cca 140 m2 pozemku p.č. 2318-ostatní plocha o celkové výměře 4608 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice za cenu 100,00Kč/m2 s podmínkou, že kupující strpí na této prodávané části pozemku p.č. 2318 
věcné břemeno chůze jízdy ve prospěch společnosti ČEZ distribuce, a.s. a s podmínkou zřízení věcného 
břemene chůze a jízdy a strpění vedení veř. osvětlení ve prospěch města Velká Bystřice za účelem údržby 
veřejného osvětlení; 

13. prodej části cca 180 m2 pozemku p.č. 1125-orná půda o celkové výměře 724 m2 a části cca 90 m2pozemku 
p.č. 1126-orná půda o výměře 163 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bystřice  za cenu 150,-- Kč/m2; 

14. prodej pozemku p.č. 682-zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice do podílového 
spoluvlastnictví a to :za cenu 70,00 Kč/m2; 

15. prodej pozemků p.č. 876/3- ostatní plocha o výměře 277 m2 a p.č. 876/5-ost.plocha o     výměře 392 
m2 společnosti Agrospol Velká Bystřices r.o., Nádražní II. č.583; IČ 49607812, za cenu 150,00 
Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene chůze a jízdy a strpění vedení kanalizace ve prospěch 
města Velká Bystřice a věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch obyvatel bytového domu č.p. 622 na 
pozemku p.č. 877 v k.ú. a obci Velká Bystřice; 

16.  prodej pozemků p.č. 1123-orná půda o výměře 373 m2 a p.č. 1124-travní porost o výměře 30 m2 v k.ú. a 
obci Velká Bystřice za cenu 150,00 Kč/m2 17. směnu části 61 m2 pozemku p.č. 2281/3-ostatní plocha o 
celkové výměře 2704 m2v k.ú. a obci Velká Bystřice ve vlastnictví města Velká Bystřice za část 61 
m2 pozemku p.č. 585-zahrada o celkové výměře 857 m2 s podmínkou zrušení zástavního práva na 
směňované části pozemku p.č. 585 před podpisem smlouvy o směně nemovitostí; 

  
II. zastupitelstvo města neschvaluje : 

  

1.   prodej částí cca 256 m2 pozemků p.č. 319/11- orná půda  o celkové výměře 2573 m2 a části cca 144 m2 p.č. 
319/3- orná půda o celkové výměře 321 m2  vše v k.ú. a obci Velká Bystřice  

  

  

III. zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  



1. kontrolu usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                       Ing. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                         místostarosta města 

  

 


