
U s n e s e n í  z 18. zasedání zastupitelstva města  Velká Bystřice ze dne 16.03.2009 v 18,00 hod. 
v prostorách Hotelu Zámek. 

  

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1.      zapisovatelku z 18. zasedání zastupitelstva města p.Janu Drábkovou; 
2.      pracovní představenstvo ve složení Mgr. Ivo Slavotínek, Ing. Marek Pazdera a Ing. Elefteria 

Schrottová; 
3.      ověřovatele zápisu Ing. Jana Slepicu a Mgr. Andreu Teplou; 
4.      návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý; 
5.      program 18. zasedání zastupitelstva města s tím, že bod 4) byl vyřazen z programu; 
6.      přijetí revolvingového úvěru u Komerční banky a.s. ve výši 5,000.000,00 Kč max. úrokovou sazbou 

3M PRIBOR + 1,1 % p.a. Konečný termín splatnosti úvěru je 1 rok od podpisu smlouvy; 
7.      poskytnutí půjčky  ve výši 200.000,00 Kč s tím, že Český kynologický svaz  Velká Bystřice se ve 

smlouvě o půjčce zaváže vrátit městu Velká Bystřice částku 200.000,00 Kč  a dohodnutý úrok 
do  31.12.2009; 

8.      Smlouvu o půjčce pro Český kynologický svaz ZO 015 Velká Bystřice; 
9.      podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (CzechPoint); 
10.  poskytnutí půjčky  ve výši 200.000,00 Kč s tím, že Orel jednota  Velká Bystřice se ve smlouvě o půjčce 

zaváže vrátit městu Velká Bystřice částku 200.000,00 Kč  a dohodnutý úrok do  31.12.2009; 
11.  Smlouvu o půjčce pro Orel jednota Velká Bystřice; 

12.  výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města dle přiložené tabulky v souladu s nařízením 
vlády č. 20/2009 Sb., s platností od 1.4.2009; 

13.  prodej části cca 48 m2 pozemku p.č. 447 v kultuře zahrada dle bodu 8 a) zápisu; 
14.  prodej  cca 666  m2  pozemku p.č. 447 v kultuře zahrada dle bodu 8 b) zápisu; 
15.  prodej pozemku p.č. 328 dle bodu 8 c) zápisu 
16.  revokaci usnesení UZ/13/I/13 
17.  prodej pozemku p.č. 106/5 a2188/7 dle bodu 8 d) zápisu; 
18.  bezúplatný převod  pozemků p.č. 491, 626 a 660 obci Hlubočky dle bodu 8 e) zápisu; 
19.  bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2230 dle bodu 8 f) zápisu; 
20.  bezúplatný převod  částí pozemků p.č. 774/12, 2273a 2274 dle bodu 8 g) zápisu; 
21.  koupi částí cca 17 m2 pozemku p.č. 2034 dle bodu 8 h) zápisu; 
22.  koupi části 76 m2 pozemku p.č. 2103 dle bodu 8 i) zápisu; 
23.  koupi části 10 m2 pozemku p.č. 2113 dle bodu 8 j) zápisu; 
24.  koupi spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 2239/2 a 2239/3 dle bodu 8 k) zápisu; 
25.  koupi pozemků p.č. 2269 a 2270 dle bodu 8 l) zápisu; 
26.  hlasování o majetkových záležitostech – prodeje částí pozemku p.č. 778/5 jako jeden celek; 
27.  podání žádosti o dotace z Programu prevence kriminality Olomouckého kraje „Rozvoj opatření 

prevence kriminality na místní úrovni-2009“ dle bodu 9 zápisu; 
28.  koupi spoluvlastnického podílu k pozemkům 2239/2a 2239/3 dle bodu 10  a) zápisu; 
29.  návrhy na udělení ceny města Velká Bystřice pro rok 2009 těmto nominovaným: Ing. arch. Jan Navrátil 

a Ing. Miroslav Hořínek. 

  

II.                zastupitelstvo města neschvaluje: 

  

1.      prodej pozemku p.č. 1799/2 dle bodu 8 m) zápisu; 
2.      částí pozemků p.č. 778/5 dle bodu 8 o) zápisu; 
3.      prodej části 131 m2 pozemku p.č. 778/5 (díl 778/4) dle   bodu 10 a) zápisu; 

  

  

  

  

III.             zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1.      kontrolu usnesení z posledního zasedání ; 
2.      zprávu o činnosti rady města a městského úřadu; 
3.      informaci o výzvě integrovaného operačního programu k zavádění ICT v územní veřejné správě 

(CzechPoint); 

  

  



  

IV. zastupitelstvo města ukládá : 

  

1.       městskému úřadu zajistit vystavení směnky dle čl. I., odst.4 a čl. III odst. 5 Smlouvy o půjčce mezi 
městem Velká Bystřice a Českým kynologickým svazem O15 Velká Bystřice; 

2.       městskému úřadu zajistit vystavení směnky dle čl. I, odst. 4 a čl. III odst. 5 Smlouvy o půjčce mezi 
městem Velká Bystřice a Orlem jednota Velká Bystřice; 

3.       a pověřuje starostu města podepsat žádost o poskytnutí dotace a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace; 

4.       tajemnici městského úřadu zabezpečit výplaty schválených odměn; 

  

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                            Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                  místostarosta města 

  


