
U s n e s e n í   z 19. jednání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 22.12.2005 v 18,00 hod. v Hotelu Zámek 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

  

1. pracovní představenstvo  
2. ověřovatele zápisu 
3. návrhovou komisi 
4. program jednání 19. zasedání zastupitelstva města 
5. rozpočet města Velká Bystřice na rok 2006  jako vyrovnaný s navrženým navýšením výdajů  § 3113 

školství o 28.000 Kč a snížení výdajů z § 6409 o 28.000 Kč. Celkové příjmy a výdaje ve výši 69,331.001 
Kč. 

6. rozpočtový výhled  města na roky 2007-2008. 
7. obecně závaznou vyhlášku Města velká Bystřice č. 5/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 2/2004, o místním poplatku za provoz systému , shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

8. výši poplatků za stočné pro rok 2006 pro fyzické osoby ve výši 11,-- Kč/m3 při směrném čísle 41 m3 na 
osobu a rok při plném vybavení domácnosti. 

9. výši stočného na rok 2006 pro právnické osoby za odvádění deš»ové vody kanalizací města ve výši 7,-- 
Kč/m3. 

10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Český Telecom a.s. na pozemcích 
p.č. 244/1;311/3; 2225/18;2291;2293/1; 2294; 2297/7 v k.ú. Velká Bystřice 

11. obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o 
stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno 

12. Zástavní smlouvu č. 0094011-Z mezi Městem Velká Bystřice a Státním fondem životního prostředí ČR 
13. Smlouvu č. 0094011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi Městem Velká 

Bystřice a Státním fondem životního prostředí ČR. 

  
II.                Zastupitelstvo města ukládá : 

  

1. finančnímu výboru zpracovat a předložit na prvním zasedání ZM v roce 2006 výhled finančních akcí na 
další volební období 2007-2011. 

  

  
III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1. Kontrolu usnesení z minulého 18. zasedání zastupitelstva města 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                           Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 
starosta města                                                                         místostarosta města 

 


