
U s n e s e n í   z 25. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 16. října 2006 v 18,00 hod. v Hotelu 
Zámek ve Velké Bystřici. 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

  

  

1. zapisovatelku z  25. zasedání zastupitelstva města 
2. pracovní představenstvo ve složení Ing. Marek Pazdera, Marcela Goldscheidová a Mgr. Renata 

Zavadilová. 
3. ověřovatele zápisu z 25. zasedání ZM ve složení Petr Jahoda a Josef Ochman. 

4. návrhovou komisi ve složení Mgr. Zdeněk Lakomý a Ing. Milan Svoboda.   
5. program 25. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice. 
6. prodej části pozemku p.č. 2010/1 a 2011/1 o výměře 156m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 70 Kč/m2 
7. prodej pozemku p.č. 481/3 – travní porost o výměře 3369 m2, v k.ú. Mrsklesy na Moravě obci Mrsklesy za 

cenu 21.000 Kč. 
8. rozpočtové opatření 

Příjmy 

UZ § Položka Částka 

92703 
  4213-Investiční dotace ze St.fondu rozvoje bydlení 21,420.000,-- Kč 

    Celkem 21,420.000,-- Kč 

  

Výdaje 

UZ § Položka Částka 

92703 3612 6121-výstavba dvou bytových domů ul.Svésedlická 21,420.000,-- Kč 

    Celkem 21,420.000,-- Kč 

9. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1050C06/21 s Pozemkovým fondem ČR. 
10. dohodu o změně kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 24.11.2004. 
11. směnu pozemků p.č. 2194/1-orná půda o výměře 1178 m2 v k.ú. Velká Bystřice ve vlastnictví města za 

pozemky p.č. 2307/6 o výměře 39 m2, p.č. 2307/8 o výměře 77 m2, p.č. 1782/2 o výměře 120 m2, p.č. 1775 
o výměře 262 m2, p.č. 1776/2 o výměře 130 m2, p.č. 1783/8 o výměře 82 m2, p.č. 2307/4 o výměře 211 
m2, p.č. 2307/5 o výměře 235 m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bystřice. 

12. provedení investiční akce „Intenzifikace ČOV – sanace stávajících nádrží“. Rozpočtové 
náklady  v maximální výši 1,000.000 Kč budou pokryty budoucími rozpočtovými příjmy, investičním nebo 
dodavatelským úvěrem. 

   
II.                Zastupitelstvo města bere na vědomí 

  
1. kontrolu usnesení z 24. zasedání ZM 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 
3. připomínku na vydláždění prostoru na schodištěm na ul. Nad Skálou 

  

   
III.             Zastupitelstvo města ukládá : 

  

1. odboru výstavby zajistit vydláždění prostoru nad schodištěm na ul. Nad Skálou 
2. městskému úřadu zajistit zhotovení  informační cedule  s upozorněním na vykrádání aut u místního 

hřbitova 
3. umístění směrovek k železniční i autobusové zastávce a ukládá městskému úřadu zajistit jejich zhotovení 

  

  

  

  

  

  

Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                          Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                 starosta města 


