
U s n e s e n í  z 24. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, konaného dne 11.9.2006 v 18,00 hod. 

v Hotelu Zámek Velká Bystřice 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

  

1.      zapisovatelku ze zasedání Janu Drábkovou 

2.      pracovní představenstvo ve složení Ing. Marek Pazdera, Ing. Vladimír Schneider a Ing. Zdeněk 

Kolman 

3.      ověřovatele 24. zápisu ze zasedání zastupitelstva města ve složení Petr Jahoda a  Josef Ochman 

4.      návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý 

5.      program 24. zasedání zastupitelstva Města Velká Bystřice 

6.      rozpočtové opatření na 1. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení dle smlouvy o dílo 

Příjmy 

UZ § Položka Částka 

22094 
  4211 – investiční dotace SR – rekonstrukce VO +696.000,-Kč 

  
Výdaje navýšení výdajové části – investiční náklady  

UZ § Položka Částka 

  6409 5909 – rezerva -489.200,-Kč 

22094 3631 6121 – rekonstrukce VO +1.185.200,-Kč 

  
7.      Zástavní smlouvu č. 0094011-Z2 mezi městem Velká Bystřice a SFŽP ČR dle předloženého 

návrhu  a pověřuje starostu města Ing. Marka Pazderu podpisem Zástavní smlouvy č. 0094011-Z2. 

8.      Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00940411 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR mezi městem Velká Bystřice a SFŽP ČR dle předloženého návrhu  a pověřuje starostu města 

Ing. Marka Pazderu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00940411. 

9.      rozpočtové opatření : 

Příjmy 
UZ § Položka Částka 

90102 
  4213 – investiční dotace SFŽP – intenzifikace ČOV +2.252.457,-Kč 

90102   8113 – návratná výpomoc SFŽP – intenzifikace ČOV +1.014.319,-Kč 

Výdaje navýšení výdajové části – investiční náklady  

UZ § Položka Částka 

  6409 5909 – rezerva -487.321,-Kč 

90102 2321 6121 – intenzifikace ČOV +3.754.097,-Kč 

10.  úplatný převod 1/74 pozemku p.č. 2232/126 o výměře 377 m2 a 1/74 pozemku p.č. 2232/161 o 

výměře 244 m2v k.ú. Velká Bystřice z Pozemkového dondu ČR na město Velká Bystřice za cenu 

2776,-- Kč. 

11.  podání žádosti na Pozemkový fond ČR na úplatný převod pozemku p.č. 319/11 o výměře 2573 

m2 v k.ú. Velká Bystřice a odkup tohoto pozemku za cenu 66.630,-- Kč. 



12.  pojmenování nové ulice s názvem Kapitulní. 

13.  a)prodej  podílových listů fondu Pioneer Trust v hodnotě, která bude aktuální ke dni podání žádosti 

o prodej podílových listů a pověřuje starostu města Ing. Marka Pazderu k podpisu této žádosti a 

zajištění převodu finančních prostředků na účet města. 

b) rozpočtové opatření ve výši 631.193,47 Kč s tím, že se tato částka upraví dle skutečného stavu 

podílových listů ke dni prodeje:. 

Příjmy 
UZ § Položka Částka 

    8127 – příjmy z prodeje akcií, dluhopisů a podíl.listů 

jako aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity 

+631.193,47Kč 

  
Výdaje navýšení výdajové části – investiční náklady  

UZ § Položka Částka 

  6409 5909 – rezerva +631.193,47 Kč 

  
14.  provedení investiční akce „Oprava komunikace Husova, Velká Bystřice „. Rozpočtové náklady ve 

výši 2,358.137 Kč budou pokryty budoucími rozpočtovými příjmy, investičním nebo dodavatelským 

úvěrem. 

15.  rozpočtové opatření na pokrytí akce „Rekonstrukce chodníků – část ul. Kolárova a 8. května“: 

Výdaje – převod mezi rozpočtovými výdaji 

Uz § Položka Částka 

  
6409 5909- rezerva -1,758.455 Kč 

  
2219 6121 – rekonstrukce chodníků 8. května +1,758.455 Kč 

16.  přijetí investičního úvěru na krytí 3. etapy akce „Stavební úpravy Masarykovy základní školy a 

přístavba tělocvičny“ ve výši 4,188.057 Kč, při  maximální úrokové sazbě 3M PRIBOR +0,1% 

p.a..Úvěrová smlouva nebude podepsána v případě, že město obdrží státní dotaci. 

   
II.                Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1.       Kontrolu usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města 

2.       Zprávu o činnosti rady města a městského úřadu od posledního zasedání 

    zastupitelstva města 

3.připomínky občanů ke stavbě kanalizace na ul. Svésedlická 

   
III.             Zastupitelstvo města ukládá : 

  

1.      odboru výstavby projednat se zhotovitelem stavby bytových domů na ul. Svésedlická čistění komunikace 

a příkopu v ulici Svésedlická 

2.      odboru výstavby prověřit stav a vlastnictví stromů – líp – v ulici Hliník 

   

  
Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                            Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                    starosta města 



 


