
U s n e s e n í  z 22. jednání zastupitelstva města Velká Bystřice, které se konalo  dne 24. dubna 2006 v 18,00 
hod. v Hotelu Zámek. 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje : 

  

1.      zapisovatelku z jednání ZM Janu Drábkovou. 
2.      pracovní představenstvo ve složení Ing. Martin Seidler, Ing. Marek Pazdera a Ing. Vladimír Schneider. 
3.      ověřovatele zápisu ve složení Petr Jahoda a Josef Ochman. 
4.      návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý. 
5.      program 22. jednání zastupitelstva města Velká Bystřice 
6.      uzavření Smlouvy č. Z S12 12 4120046072 o uzavření budoucí smlouvy o oprávněných nákladech spojených 

s připojením odběrného zařízení !2 bytové domy, ul. Svésedlická, na parc.č. 1977/1 v k.ú. Velká Bystřice mezi 
Městem Velká Bystřice a ČEZ DISTRUBUCE a.s. 

7.       uzavření Smlouvy o půjčce ve výši 5,000.000 Kč mezi obcí Mrsklesy a městem Velká Bystřice. 
8.      uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Velká Bystřice jako budoucím prodávajícím 

a obcí Mrsklesy jako budoucím kupujícím. Předmětem prodeje bude spoluvlastnický podíl k jedné pětině (1/5) 
tělocvičny, která bude postavena na pozemcích p.č. 640/4,5,10, 1045, 1046, 1047/1 vše v k.ú. Velká Bystřice. 

9.      přijetí investičního úvěru u České spořitelny a.s. na financování koupě nemovitosti (budova č.p. 19, pozemky 
p.č. 57 a 58 vše v k.ú. Velká Bystřice) ve výši 1,720.000 Kč  s úrokem 3M PRIBOR + 0,10% p.a. 

10.  zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města a budoucími příjmy z pronájmu nebytových prostor 
k nemovitosti. 

11.  rozpočtové opatření ve výši 280.626 Kč úhradu internetu . Celkové náklady činily 595.000 Kč. Příspěvek SROP 
je 314.374 Kč. Rozdíl z vlastních zdrojů. 
Výdaje 

UZ org § Položka Částka 

    3319 Příspěvek pro kulturní středisko +280.626 Kč 

    celkem 
  +280.626 Kč 

Výdaje 

    § Položka Částka 

    6409 Rezerva -280.626 Kč 

    Celkem 
  -280.626 Kč 

  
12.  navýšení příjmové části rozpočtu o státní investiční dotaci a půjčku od obce Mrskles. 
Příjmy 

UZ § Položka Částka 

    4211 investiční dotace školství +14,700.000 Kč 

  8123          -  půjčka od Mrskles           + 5,000.000 Kč 

Výdaje navýšení výdajové části investiční náklady školství 

UZ § Položka Částka 

    6409 rezerva -2,081.025 Kč 

  3113 6121 rekonstrukce ZŠ a přístavba tělocvičny II.etapa 

dle dodatku č. 3 

+21,781.025 Kč 

13.  návrhy na udělení Ceny města Velká Bystřice pro rok 2006 těmto nominovaným: Jan Bugno, Václav Juráň a 
Bronislava Millá. 

14.  konání dětského dne na SK Velká Bystřice za podmínek sjednaných  s vedením SK Velká Bystřice. 

  

  
II.                Zastupitelstvo města revokuje : 

  

1.      usnesení z 21. jednání zastupitelstva města Velká Bystřice ze dne 2.3.2006 schválené pod bodem I./11. 

  

  

  
III.             Zastupitelstvo města ukládá: 

  



1.      městskému úřadu prověřit technické řešení náhonu, aby v úseku vyústění z pod          překladiště po rodinné 
domky Na Svobodě nedocházelo k zaplavení z náhonu. 

2.      starostovi a místostarostovi   zpracovat návrh na přijetí obecně závazné vyhlášky pro stanovení 
podmínek  pálení odpadu ze zahrádek. 

  

  

  
IV.              Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1.      kontrolu usnesení z 21. jednání ZM 
2.      zprávu o činnosti rady města a městského úřadu od posledního jednání ZM 
3.      zprávu o činnosti obecní policie Hlubočky. 
4.      připomínku paní Pavly Dragúňové ohledně připravované stavby rybníka v lokalitě Vrtov v souvislosti 

s povodněmi. 

  

  

  
Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                        Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                 starosta města 

 


