
U s n e s e n í  č. 16 z jednání zastupitelstva města dne 30.6.2005 v 18,00 hod. v prostorách Hotelu Zámek. 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

  

1. pracovní představenstvo zastupitelstva města č. 16 
2. ověřovatele zápisu z jednání ZM č. 16 
3. odkup ideální ½ pozemků p.č. 481/2 trvalý porost a p.č. 481/6 trvalý porost v k.ú. Mrsklesy na Moravě za 

cenu 34.180 Kč od Pozemkového fondu ČR. 
4. odkup pozemků p.č. 35 zastavěná plocha o výměře 335 m2, p.č. 36 zastavěná plocha zastavěná plocha 

o výměře 286 m2 a p.č. 37 zahrada o výměře 915 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 350.000 Kč od ČR , 
zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

5. žádost o odkup pozemku p.č. 319/11 orná půda o výměře 2573 m2 v k.ú. Velká Bystřice od Pozemkového 
fondu ČR. 

6. prodej pozemku p.č. 774/5 ostatní plocha o výměře 1673 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 1,00 Kč včetně 
vybavení hřiště, tj. umělého povrchu, dvou sloupů osvětlení s třemi halogenovými světly a světelným 
ukazatelem skóre, s podmínkou využití pro sportovní účely a s překupním právem města za stejnou cenu. 

7. změnu č. IV. územního plánu sídelního útvaru Velká Bystřice. 
8. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 O závazné části územního plánu sídelního útvaru Velká Bystřice 
9. dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Masarykovy základní školy Velká Bystřice, kde se mění název na nové 

znění : Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice  a doplňuje se čl.I Vymezení hlavního 
účelu a předmětu činnosti o znění : příspěvková organizace zajiš»uje stravování vlastních zaměstnanců 

10. nákup skateparku za maximální cenu 200.000 Kč včetně DPH. 

  
II.                Zastupitelstvo města ukládá : 

  

1. radě města zadat provedení hlukové studie a emisí v lokalitě U spínačky a vlivu na životní prostředí. 
2. radě města zpracovat odpověď na předanou kopii petice občanů týkající se stavu životního prostředí. 

  
III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení z 15. zasedání ZM 
2. zprávu o činnosti rady a městského úřadu 
3. fotokopii petice občanů ke stavu životního prostředí 
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