
U s n e s e n í   z 21. jednání zastupitelstva města dne 02.03.2006 v 18,00 hod. v Hotelu Zámek ve Velké 
Bystřici. 

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

1.      zapisovatelku z jednání  
2.      pracovní představenstvo 
3.      ověřovatele zápisu 
4.      návrhovou komisi 
5.      program jednání 21. jednání zastupitelstva města 
6.      odkup budovy č.p. 19 objekt bydlení na p.č. 57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 405 m2 a p.č. 58 

zahrada o výměře 2069 m2 v k.ú. Velká Bystřice za celkovou cenu 1,720.000 Kč 
7.      prodej pozemků p.č. 1801/1- orná půda o výměře 760 m2, p.č. 1801/2 orná půda o výměře 136 m2 a 

část pozemku 1817/14 ostatní plocha o výměře cca 320 m2 v k.ú. Velká Bystřice panu Miloši Petrovi za 
cenu 250 Kč/m2. 

8.      rozpravu k tématu pod bodem 5./ 
9.      prodej pozemků p.č. 2152/15 trvalý travní porost o výměře 224 m2, p.č. 2152/11 trvalý travní porost o 

výměře 24 m2, p.č. 2152/12 trvalý travní porost o výměře 73 m2, p.č. 2153/4 trvalý travní porost o výměře 
219 m2 v k.ú. Velká Bystřice panu Petru Mojžíšovi a Rostislavu Krumpholcovi za cenu 40 
Kč/m2.  s podmínkou zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu pro město o minimální šíře 3,5 m 
a jeho vklad do katastru. 

10.  žádost na Pozemkový fond ČR o převod ideální ½ pozemku p.č. 481/3 trvalý travní porost o výměře 
3369 m2, v k.ú. Mrsklesy na Moravě do vlastnictví Města Velká Bystřice. 

11.  prodej pozemku p.č. 481/3-trvalý travní porost o výměře 3369 m2 v k.ú. Mrsklesy na Moravě panu Miloši 
Petrovi za cenu 40 Kč/m2. 

12.  rozpočtové opatření ve výši 355.691,- Kč na demolici stodoly: 

UZ § Položka Kč 

 6171 5169 Ostatní služby 355.691,- 

    

UZ § Položka Kč 

 6409 5909 - Rezerva 355.691,- 

    

13.  zastupitelstvo města schvaluje navržený systém odměňování neuvolněných členů ZM s účinností od 
1.3.2006 s tím, že do 30.4.2006 poskytne město  za období od 1.1.2006 28.02.2006 rozdíl mezi výší 
měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 50/2006 
Sb. 

14.  Zastupitelstvo města schvaluje navržený systém odměňování pro občany členy výborů Města Velká 

Bystřice, včetně proplácení cestovních náhrad s účinností od 1.3.2006 s tím, že do 30.4.2006 poskytne 
město za období od 1.1.2006-28.2.2006 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní 
úpravy a výší měsíčních odměn dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb., III. 

II.                Zastupitelstvo města ukládá : 

1. starostovi a místostarostovi jednat s Českou spořitelnou a.s. o poskytnutí dlouhodobého úvěru na realizaci 
této koupě 

2. tajemnici MěÚ zajistit výplaty schválených odměn neuvolněných členů ZM 
3. místostarostovi města předložit zprávu o činnosti obecní policie Hlubočky na území Velká Bystřice za rok 

2005.   
III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

1. kontrolu usnesení 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu od posledního jednání ZM 
3. důvodovou zprávu k navrženému systému odměňování členů ZM 
4. negativní důsledky plánované výstavby rybníka v lokalitě Vrtov, na které upozornili občané p. Václav Břeha 

a p.Pavla Dragúňová 
Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                        Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                 starosta města 

 


