
U s n e s e n í   ze 17. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 22.12.2008 v 18,00hod. v prostorách 
Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

  

  

I. Zastupitelstvo města schvaluje: 

  
1. zapisovatelku ze 17. zasedání zastupitelstva města; 
2. pracovní představenstvo ve složení Mgr. Ivo Slavotínek, Ing. Martin Seidler, Ing. Marek Pazdera; 
3. ověřovatele zápisu Petra Jahodu a Ivana Polcra; 
4. návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý; 
5. program 17. zasedání zastupitelstva města; 
6. schválilo rozpočet města Velká Bystřice na rok 2009, rozpočet sociálního fondu, rozpočtový výhled do 

roku 2011; 
7. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s platností od 

1.1.2009; 
8. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním poplatku o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; 
9. poplatek za stočné pro rok 2009 dle bodu 11.); 
10. plán financování obnovy vodovodů a kanalizací dle bodu 12.); 
11. rozpočtové opatření dle bodu 13.) a příloh 1-8; 
12. zřízení věcného břemene, kde předmět věcného břemene je spojeno s vlastnictvím pozemků p.č. 1072 a 

p.č. 1073 v k.ú. a obci Velká Bystřice na průchod a průjezd (chůze a jízda) a na vedení a provozování 
technické infrastruktury (sítí techn. vybavení) na celém pozemku p.č. 1071/2 v kultuře zahrada o celkové 
výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice ve prospěch  vlastníka pozemků p.č. 1072 a 1073 v k.ú. a obci 
Velká Bystřice a to bezúplatně; 

13. bezúplatný převod pozemku p.č. 2257 v kultuře vodní plocha o celkové výměře 247 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice z vlastnictví České republiky, IČ 00000001-1 ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ : 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město do vlastnictví 
Města Velká Bystřice, IČ : 00299651se sídlem Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice; 

14. koupi pozemků p.č. 359/1-zahrada o celkové výměře 222 m2, p.č. 359/2 – zahrada o celkové výměře 239 
m2  a p.č. 359/16-zahrada o celkové výměře 253 m2  vše v k.ú. a obci Velká Bystřice z podílového 
spoluvlastnictví a to: ½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti z výlučného vlastnictví  a ½ vzhledem 
k celku shora uvedené nemovitosti z výlučného vlastnictví za cenu 70,-- Kč/m2 s podmínkou, že celá 
konečná kupní cena bude městu Velká Bystřice refundována majiteli rekreačních objektů v okolí 
předmětných pozemků před zaplacením kupní ceny majitelům předmětných pozemků ze strany města 
Velká Bystřice; 

15. uzavření darovací smlouvy mezi městem Velká Bystřice jako obdarovaným a některými majiteli 
rekreačních objektů v lokalitě Vinohrádky jako dárci, kteří darují městu Velká Bystřice úhrnnou  částku 
49.991,00 Kč jako kompenzaci kupní ceny pozemků p.č. 359/1, 359/2 a 359/16 v k.ú. a obci Velká Bystřice, 
které město Velká Bystřice zakoupí v zájmu majitelů rekreačních objektů v lokalitě Vinohrádky. 
Schvalovaná darovací smlouva je přílohou; 

16. vydání souhlasu se stavbou místní komunikace k plánovanému skladu firmy Toramela s.r.o. na pozemku 
p.č. 2118/5 v kultuře ost.plocha (jiná plocha) o celkové výměře 597 m2, pozemku p.č. 2119/2 v kultuře 
ost.plocha (manipulační plocha) o celkové výměře 297 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice ve prospěch 
firmy  Toramela s r.o., IČ: 27818543, Na Svobodě 734, Velká Bystřice; 

17. prodej části 3422 m2 pozemku p.č. 2148/5 v kultuře orná půda o celkové výměře 3595 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bystřice do SJM , Velká Bystřice za cenu 250,00 Kč/m2 a s podmínkou, že kupní smlouva bude 
prodávajícím podepsána v okamžiku, kdy kupující prokáže, že má smluvně zajištěnou koupi ostatních 
pozemků v lokalitě za Žižkovou ulicí, tj. pozemků p.č. 2148/1, 2148/2, 2148/3, 2148/4 a s podmínkou, že 
kupní smlouva bude prodávajícím podepsána v okamžiku, kdy kupující smluvně zajistí prodávajícímu 
koupi budoucího pozemku p.č. 2372/1, který spojí budoucí pozemek p.č. 2372/2 s pozemkem p.č. 2233/3. 
Pozemky p.č. 2372/1 a 2372/2 vzniknou na základě geometrického plánu č. 1144-12/2008 ze dne 
18.2.2008; 

18. prodej dílu „a“ pozemku p.č. 1126 v kultuře trvalý travní porost o celkové výměře 94 m2 a dílu „b“ pozemku 
p.č. 1125 v kultuře orná půda o celkové výměře 320 m2 vše v k.ú. Velká Bystřice v rozsahu vyznačeném 
geometrickým plánem č. 1196-216/2008 ze dne 11.8.2008 do SJM , Velká Bystřice za cenu 150,-- Kč/m2; 

19. prodej pozemku p.č. 213/2 v kultuře orná půda o celkové výměře 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice do 
SJM , za cenu 100 Kč/m2; 

20. schvaluje směnu pozemku p.č. 2281/7-ostatní plocha (ost.komunikace) o výměře 61 m2 v majetku města 
Velká Bystřice za pozemek p.č. 585/2-zahrada o výměře 61 m2 v majetku SJM , Olomouc-Neředín bez 
podmínky zrušení zástavního práva na pozemku p.č. 585/2 před podpisem smlouvy o směně nemovitostí, 
vzhledem ke skutečnosti, že se Hypoteční banka a.s. zavázala dopisem (prohlášením) ze dne 26.9.2008, 
p.č. 34367, že se vzdá zástavního práva po zavkladování výše uvedené směny do KN; 

21. směnu pozemků p.č. 1980/22 – orná půda o výměře 1942 m2 a 1980/8-orná půda o výměře 4150 m2 vše 
v k.ú. a obci Velká Bystřice v majetku města Velká Bystřice, IČ:00299651se sídlem Zámecké náměstí 79, 
Velká Bystřice, za pozemek p.č. 1980/3 – orná půda o celkové výměře 3173 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice 



v majetku SJM  Velká Bystřice, , Velký Týnec, to vše na základě návrhu směnné smlouvy, která je přílohou. 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření této směnné smlouvy; 

22. prodej pozemku p.č. 447, v kultuře zahrada o celkové výměře 714 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice do SJM 
za cenu 600,00 Kč/m2 s podmínkou strpění nájemního vztahu na pronájem zahrady na pozemku p.č. 447 
s panem , Velká Bystřice do 30.4.2009 a dále že kupující uhradí kupní cenu prodávané nemovitosti tak, že 

tato bude připsána na účet prodávajícího do 28.2.2009; 
23. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p.č. 447, v kultuře zahrada o celkové 

výměře 714 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice společnosti EVOCO s.r.o., , Olomouc, IČ:25860674 za cenu 
800,00 Kč/m2 s podmínkou, že k uzavření kupní smlouvy dojde pouze v případě, že manželé neuhradí do 
28.2.2009 kupní cenu pozemku p.č. 447 v k.ú. a obci Velká Bystřice a kupní smlouva mezi městem Velká 
Bystřice a manžely  na prodej pozemku p.č. 447 tak pozbude platnosti a s podmínkou strpění nájemního 
vztahu na pronájem zahrady na pozemku p.č. 447 s panem , VB do 30.4.2009 a s podmínkou, že  kupující 
uhradí kupní cenu prodávané nemovitosti tak, že tato bude připsána na účet prodávajícího do 31.5.2009. 

  
II. Zastupitelstvo města neschvaluje: 

1. prodej pozemků p.č. 1980/21 v kultuře orná půda o celkové výměře 1175 m2 a p.č. 1980/5 v kultuře orná 
půda o celkové výměře 2414 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice společnosti Ecovia Haná s r.o., IČ: 27825531, 
Hamerská 708/58, Olomouc-Holice; 

2. prodej části cca 60 m2 pozemku p.č. 2244/1 v kultuře ostatní plocha o celkové výměře 8579 m2 v k.ú. a 
obci Velká Bystřice do výlučného vlastnictví , Velká Bystřice; 

3. prodej pozemků p.č. 2118/5 v kultuře  ostat. plocha (jiná plocha) o celkové výměře 597 m2, pozemku p.č. 
2119/2 v kultuře ost.plocha (manipulační plocha) o celkové výměře 297 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice 
společnosti Toramela s r.o., IČ: 27818543, Na Svobodě 734, Velká Bystřice. 

  
III. Zastupitelstvo města ukládá: 

  

1. městskému úřadu projednat dopravní situaci s Policí ČR stavebníky v ul. Husové. 

  
IV. Zastupitelstvo města revokuje: 

  

1. usnesení zastupitelstva města č. 11/I/17; 
2. usnesení zastupitelstva města č. 14/I/13; 
3. usnesení zastupitelstva města č. 16/I/10; 
4. usnesení zastupitelstva města č. 14/I/17; 

  

  
IV. Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

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

  

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                       Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                         místostarosta města 

  


