
U s n e s e n í    č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva města dne 30.05.2005 v 18,00 hod. v prostorách 
Hotelu Zámek ve Velké Bystřici 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

  

1. pracovní představenstvo ve složení Ing. Marek Pazdera. Ing. Martin Seidler a Mgr. Renata Zavadilová 
2. ověřovatele zápisu pana Petra Jahodu a Josefa Ochrana 
3. návrhovou komisi ve složení Mgr. Zdeněk Lakomý a Ing. Milan Svoboda 
4. směnu části pozemku p.č. 794/3 o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 792/2 o výměře 8 m2 a p.č. 791/1 

o výměře 48 m2 v k.ú. Velká Bystřice s doplatkem 15.000 Kč za 25 m2 rozdílu 
5. prodej části pozemku p.č. 2266/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Velká Bystřice ve výši 600,00 Kč za m2 
6. prodej pozemku p.č. 717 o výměře 719 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 600,00 Kč za m2 
7. prodej pozemků p.č. 1871/2 o výměře 31 m2 a p.č. 1870/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 

70,00 Kč za m2 
8. odkup pozemku 1980/4 o výměře 3386 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 200,00 Kč za m2 
9. odprodej pozemku p.č. 1964-zahrada o výměře 14 m2 a p.č. 2306-ostatní plocha v k.ú. Velká Bystřice za 

cenu 70,00 Kč za m2 
10. prodej části pozemku p.č. 2310 o výměře 43 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 70,00 Kč za m2 

s podmínkou, že pozemek bude oplocen průhledným oplocením nebo živým plotem 
11. žádost na Pozemkový fond o úplatný převod ideální ½ pozemku p.č. 481/2 a481/6 v k.ú. Mrsklesy 
12. a) rozpočtové opatření navýšení rezervy § 6409 pol. 5909 o částku 421.256,00 Kč. Krytí výdajů je 

z přijatého daru § 6171 pol. 2321 přijaté neinvestiční dary 
b) navýšení příjmů ve výši 553.800,00 Kč za prodej části pozemku p.č. 311/4 
c) rozpočtové opatření finanční krytí mna vybudování 2 dětských hřiš» v hodnotě každého 180.000,00 Kč 
z prostředků získaných prodejem části pozemku p.č. 311/4 
c) rozpočtové opatření ve výši 595.000,00 Kč na financování projektu Bezdrátový internet v části 
mikroregionu Bystřička 

13. udělení Ceny Města Velká Bystřice pro rok 2005 panu THDr. Antonínu Huvarovi, Leo Schwarzovi a 
Antonínu Nakládalovi 

14. vyjadřuje souhlas s výhradami závěrečnému účtu města Velká Bystřice za rok 2004 
15. výsledek hospodaření příspěvkových organizací města Velká Bystřice za rok 2004 
16.koupi vodohospodářského díla Velká Bystřice kanalizace parc.č. 766,770,743,747/1 v k.ú. Velká Bystřice 

za cenu 170.070,00 Kč 
17. schvaluje přijetí investičního úvěru u České spořitelny a.s. na krytí projektu Kulturně společenské zázemí 

pro spolky a veřejně prospěšné organizace v historických prostorách radnice města Velká Bystřice do 
výše 4,344.000,00 Kč. Konečný termín splatnosti úvěru je 20.12.2009. Zajištění úvěru bude budoucími 
rozpočtovými příjmy města 

18. rozpočtové opatření navýšení výdajů ve výši 4,229.652,00 Kč na realizaci akce Kulturně společenské 
zázemí pro spolky a veřejně prospěšné organizace v historických prostorách radnice města Velká Bystřice 
krytí výdajů bude z investičního úvěru 

19. rozpočtové opatření navýšení výdajů § 6171 pol. 5137 (DHDM) ve výši 297.500,00 Kč na vnitřní vybavení. 
Krytí výdajů bude z vlastních zdrojů z kapitoly místní správa pol. 6121 (budovy, haly, oprava radnice) 

  

II. Zastupitelstvo města neschvaluje : 

  

1. smlouvu č. 47/4 o předání díla mezi ČSTV a městem Velká Bystřice 
2. smlouvu o zřízení zástavního práva k věci mezi ČSTV a městem Velká Bystřice 
3. dohodu o spolupráci v lokalitě U spínačky 

  
III.             Zastupitelstvo města ukládá : 

  

1. tajemnici MěÚ zajistit na úseku majetku města a vedení účetnictví dodržení obsahových vymezení 
majetkových účtů a zásob 

2. starostovi města předložit na příštím zasedání ZM podklady k převodu nemovitého majetku - hřiště SK 
Velká Bystřice 

3. odboru výstavby zaslat na úřad Vranova nad Dyjí upozornění na chybějící dopravní značení nebezpečná 
zatáčka v místě smrtelné dopravní nehody našeho spoluobčana 

4. odboru výstavby dát podnět k měření zplodin pocházejících z firmy STRABAG 
5. městskému úřadu zabývat se černou skládkou za domem Ing. Bílka na Husové ulici 
6. městskému úřadu prověřit dopravní značení na ul. Hliník. 

  
IV.              Zastupitelstvo města bere na vědomí : 



  

1.      kontrolu usnesení z 14. veřejného jednání ZM 
2.      Zprávu o činnosti rady od 14. veřejného zasedání ZM 
3.      dopis občanů ohledně průmyslové zóny v lokalitě U spínačky 
4.      stažení bodu č. 19. Změna č.IV. územního plánu sídelního útvaru Velká Bystřice 

  

  

  

  

  

  

  
Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                                    Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                            starosta města 

 


