
U s n e s e n í  z 16. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, konaného dne 15.09.2008 v 18,00hod. v prostorách 

Hotelu Zámek.   

  

I. zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1. zapisovatelku z 16. zasedání zastupitelstva města; 
2. pracovní představenstvo ve složení Mgr. Andrea Teplá, Ing. Elefteria Schrottová, Ing. Marek Pazdera; 
3. ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Ivo Slavotínek, Mgr. Jaroslav Zavadil; 
4. návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda  a Mgr. Zdeněk Lakomý; 
5. program 16. zasedání zastupitelstva města; 
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci v rámci realizace cyklostezky v kat. území Velká 

Bystřice a kat. území Hlubočky  s tím, že čl. II se doplnění o znění „případné nedoplatky spoluúčasti obce 
Hlubočky budou započteny proti vratce dotace; 

7. provedení investiční akce „Rekonstrukce místních komunikací, Velká Bystřice-ul. Hliník“. Rozpočtové 
náklady ve výši 5,968.906,30 Kč budou pokryty z dotací z prostředků SFDI, z rezervy rozpočtu a budoucími 
rozpočtovými příjmy z prodeje pozemků; 

8. předložené rozpočtové opatření č. 10a) – 10h); 
9. koupi části cca 5 m2 pozemku p.č. 89 – ostatní plocha (ost.komunikace) o celkové výměře 229 m2 v k.ú. 

a obci Velká Bystřice od S.Z.za celkovoucenu350,-- Kč s tím, že kupující zajistí a uhradí provedení 
geometrického plánu pro zaměření oddělované části pozemku; 

10. prodej pozemku.č. 213/2 v kultuře orná půda o celkové výměře 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice do 
SJM J. a J. Z. za cenu 150,-- Kč/m2; 

11. prodej pozemků p.č. 1791/2 v kultuře orná půda o celkové výměře 124 m2, p.č. 1791/3- orná půda o 
celkové výměře 773 m2 a p.č.  1804/3-orná půda o celkové výměře 341 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice do 
SJM Ing. Vladimíra a Martiny Bílkových, Hliník 853, Velká Bystřice za cenu 250,-- Kč/m2; 

12. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2225/19 a část pozemku parc. č. 2225/1, dle geometrického 
plánu č. 1120-1146/2007 ze dne 9. 10. 2007 část pozemku parc. č. 2225/19 díl „a“ o výměře 25 m2 a část 
pozemku parc. č. 2225/1 díl „b“ o výměře 54 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2293/2 ost. pl. 
o výměře 964 m2, část pozemku parc. č. 2225/1 a část pozemku parc. č. 2225/25, dle  geometrického 
plánu č. 1120-1146/2007 ze dne 9. 10. 2007 část pozemku parc. č. 2225/1 díl „c“ o výměře 1 m2 a část 
pozemku parc. č. 2225/25 díl „d“ o výměře 5 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2297/7 ost. pl. 
o výměře 631 m2, částí pozemku parc. č. 2225/2, dle geometrického plánu č. 1121-1146/2007 ze dne 9. 
10. 2007 díl „a“ o výměře 12 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2279/1 ost. pl. o výměře 4342 m2, 
a díl „b“ o výměře 4 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2299 ost. pl. o výměře 3794 m2, částí 
pozemku parc. č. 2225/2 , dle geometrického plánu č. 1122-1146/2007 ze dne 9. 10. 2007 díl „a“ o 
výměře 1 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2255 ost. pl. o výměře 3862 m2, a díl „b“ o výměře 16 
m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2299 ost. pl. o výměře 3806 m2, částí pozemku parc. č. 2225/2 , 
dle geometrického plánu č. 1123-1146/2007 ze dne 9. 10. 2007 díl „a“ o výměře 7 m2, který je sloučen do 
pozemku parc. č. 2255 ost. pl. o výměře 3868 m2, a díl „b“ o výměře 7 m2, který je sloučen do pozemku 
parc. č. 2310 ost. pl. o výměře 2937 m2, části pozemku 2232/1 dle geometrického plánu č. 1124-1146/2007 
ze dne 9. 10. 2007 díl „a“ o výměře 29 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1359 trvalý travní porost 
o výměře 569 m2, a díl „b“ o výměře 3 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2318 ost. pl. o výměře 4611 
m2, vše v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: 60609460,  Jeremenkova 
1191/40a, Olomouc – Hodolany ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. IČ: 70960399, Lipenská 
753/120, Olomouc – Hodolany do vlastnictví města Velká Bystřice, IČ: 00299651, Zámecké nám. 79, Velká 
Bystřice s podmínkou, že město Velká Bystřice uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického 
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí; 

13. bezúplatný převod pozemků p.č. 2227- ostatní plocha o výměře 2846 m2, p.č. 2232/6- ostatní plocha o 
výměře 2774 m2, p.č. 2232/7- ost.plocha o výměře 890 m2, p.č. 2232/115- ost.plocha o výměře 402 m2, 
p.č. 2232/139- ost.plocha o výměře2188 m2 a p.č. 2232/207- ost.plocha o výměře 697 m2 vše v k.ú. a obci 
Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ:60609460,  Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – 
Hodolany ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. IČ: 70960399,Lipenská 753/120, Olomouc – 
Hodolany do vlastnictví Města Velká Bystřice, IČ: 00299651, Zámecké nám. 79, Velká Bystřice; 

14. bezúplatný převod pozemků p.č. 2232/126- ostatní plocha o výměře 377 m2 a části cca 160 m2 p.č. 
2232/161- ostatní plocha o celkové výměře 244 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví města Velká 
Bystřice, IČ: 00299651, Zámecké nám. 79, Velká Bystřice do vlastnictví Olomouckého 
kraje, IČ: 60609460,  Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, do správy Správy silnic Olomouckého 
kraje, p.o., IČ: 70960399, Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany; 

15. bezúplatný převod pozemků spoluvlastnického podílu 1/6 vzhledem k celku: p.č. 2239/2-vodní plocha o 
výměře 463 m2, spoluvlastnického podílu 1/6 vzhledem k celku: p.č.2239/3-vodní plocha o výměře 418 
m2, 2236/1-vodní plocha o výměře 631 m2, 2236/2-vodní plocha o výměře 893 m2, 2239/1-vodní plocha o 
výměře 1824 m2, 2239/8-vodní plocha o výměře 487 m2, 2239/9-vodní plocha o výměře 377 m2, 2248/1-
vodní plocha o výměře 789 m2, 2248/2-vodní plocha o výměře 1208 m2, 2252-vodní plocha o výměře 1779 
m2, 530-vodní plocha o výměře 94 m2, 2277-vodní plocha o výměře 968 m2vše 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,Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město do vlastnictví města Velká 
Bystřice, IČ 00299651, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice. ; 



  
II. zastupitelstvo města neschvaluje: 

  

1. 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 v k.ú. a obci Velká Bystřice z podílového 
spoluvlastnictví a to: ½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti z výlučného vlastnictví MUDr. J.K. a 
½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti z výlučného vlastnictví J.H; 

  
III. zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1.   kontrolu usnesení 

2.   zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 

3.   připomínky občanů vznesené v diskusi a které jsou součástí zápisu. 

  

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                             Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

            starosta města                                                                         místostarosta města 
      


