
U s n e s e n í  z 15. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, konaného dne 11.08.2008 v 18,00hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu. 

  

I. zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1. zapisovatelku z 15. zasedání zastupitelstva města 
2. pracovní představenstvo ve složení Mgr. Ivo Slavotínek, Elefteria Schrottová, Ing. Martin Seidler 
3. ověřovatele zápisu ve složení Ing. Zdeněk Kolman, Mgr. Andrea Teplá 
4. návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda  a Mgr. Jaroslav Zavadil 
5. program 15. zasedání zastupitelstva města 
6. schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy 
7. koupi části cca 150 m2 pozemku p.č. 2101 v kultuře ost.plocha o celkové výměře 1204 m2 v k.ú. a obci 

Velká Bystřice z podílového spoluvlastnictví a to: 
½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti z výlučného vlastnictví M.E., Velká Bystřice a 
½ vzhledem  k celku shora uvedené nemovitosti z výlučného vlastnictví M.K., Velká Bystřice 
za cenu 130,-Kč/m2 s tím, že Město Velká Bystřice zajistí a uhradí provedení geometrického plánu pro 
zaměření oddělované části pozemku a s tím, že znalecký posudek pro stanovení ceny pozemky uhradí 
kupující 

8.  prodej části cca 40 m2 pozemku p.č. 1954/3 v kultuře zahrada o celkové výměře 174 m2 vk.ú. a obci Velká 
Bystřice do SJM M. a V. za cenu 70,00 Kč/m2 s tím, že město Velká Bystřice zajistí a uhradí provedení 
geometrického plánu pro zaměření oddělované části pozemku  a a že znalecký  posudek pro stanovení 
ceny pozemku zajistí a uhradí město Velká Bystřice. 

9.  schvaluje prodej části cca 286 m2 pozemku p.č. 593/33 v kultuře orná půda o celkové výměře 18827 
m2 v k.ú. a obci Bystrovany do podílového spoluvlastnictví a to : 
½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti do výlučného vlastnictví M.A. 
½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti do výlučného vlastnictví F-W.,  za celkovou cenu 3.710,00 
Kč s tím, že město Velká Bystřice zajistí a uhradí provedení geometrického plánu pro zaměření 
oddělované části pozemku a že znalecký  posudek pro stanovení ceny pozemku zajistí a uhradí město 
Velká Bystřice. 

  
II. zastupitelstvo města ukládá: 

  

1.  městskému úřadu zajistit možné úpravy příčního prahu  na místní komunikaci Tovární. 
2.   městskému úřadu zjistit, komu patří rozvody umístěné na sloupu v ul. Husové 

  

III. zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

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

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                             Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                              místostarosta města 

 


