
U s n e s e n í    z 23. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, konaného dne 19.6.2006 v 18,00 hod. 
v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

  

  
I.                    Zastupitelstvo města schvaluje : 

  
1. zapisovatelku ze zasedání paní Bronislavu Millou 
2. pracovní představenstvo ve složení Ing. Martin Seidler, Ing. Marek Pazdera a Petr Nakládal 
3. ověřovatele zápisu ve složení Petr Jahoda a Mgr. Renata Zavadilová 
4. návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý 
5. program 23. zasedání zastupitelstva města 
6. bezúplatný převod pozemků p.č. 233/3 a 233/7 – komunikace v k.ú. Velká Bystřice z Pozemkového 

fondu ČR na Město Velká Bystřice 
7. prodej pozemku p.č. 2232/3 – ostatní plocha o výměře 167 m2 v k.ú. Velká Bystřice panu Miroslavu 

Tandlerovi za cenu 70,-- Kč/m2 
8. prodej části pozemku p.č. 883/1 – ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Velká Bystřice Ing. Janu 

Malému a Ivaně Malé za cenu 70 Kč/m2 
9. zaplacení částky 125 Kč/m2 za vznik věcného břemene na části pozemku p.č. 1673/2 o výměře 80 m2 

v k.ú. Velká Bystřice sl. Pavle Pečínkové – vlastníku pozemku, pro umístění kanalizačního řadu 
10. prodej části pozemku p.č. 1047/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Velká Bystřice pod budovou č.p. 65 – 

zdravotní středisko za cenu 200 Kč/m2 
11. vznik nové ulice s pojmenováním „U Pekárny“. 
12. závěrečný účet Města Velká Bystřice za rok 2005 s výhradami s tím, že nápravná opatření byla již 

provedena mimořádnou inventarizací pozemků a v účetnictví bylo provedeno zaúčtování. Osobám 
odpovědným za chybně provedenou inventarizaci pozemků k 31.12.2005 bylo dáno napomenutí 
s ohledem na to, že nebyla způsobena škoda na majetku města. 

13. závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička za rok 2005 bez výhrad 
14. rozpočtové opatření ve výši rozpočtová opatření 

UZ § Položka Kč 

Příjem 
  

4121 –neinvestiční přijaté dotace od obcí 550.000,- 

        

UZ § Položka Kč 

  
6409 5909 - Rezerva 550.000,- 

        

UZ § Položka Kč 

    
4216 – ostatní inv.přijaté dotace ze SR -24,144.000 Kč 

90102 

90102 
  

4213 – inv.přijaté dotace ze st. fondů 

8113 – přijatá fin.výpomoc ze SR 

 18,260.000 Kč 

   5,884.000 Kč 

UZ § Položka Kč 

    
4216- ostatní inv.přijaté dotace ze SR -7,144.000 Kč 

95739 
  

4218 – inv.převody z Národního fondu  7,144.000 Kč 

  
15. dodatek č. 3 ke zřizovací listině Školní jídelny Velká Bystřice  ze dne 1.1.1994, ve znění ze dne 

1.6.2001, ve znění dodatku č. 1 z 16.6.2003 a dodatku č. 2 z 15.9.2003. 
16. v souladu s § 67 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., počet členů zastupitelstva města na volební období 

2006-2010 na 15. Počet členů rady města je 5. 
17. ponechání dvou prvních tříd a jedné sloučené třetí třídy s navýšením rozpočtu školy o 155.400 Kč a 

62.472 Kč. Podmínkou je, že ředitelka požádá Krajský úřad Olomouckého kraje o poskytnutí výjimky 
z přidělených finančních prostředků. 

18. smlouvu o poskytnutí dotace na sociální služby na rok 2006 mezi městem Velká Bystřice jako příjemcem 
a Olomouckým krajem jako poskytovatelem. Celková výše dotace je 221.423 Kč. Zastupitelstvo města 
zmocňuje starostu města Ing. Marka Pazderu k podpisu této smlouvy. 

  
II.                 Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  
1. kontrolu usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu Velká Bystřice 
3. upozornění na technický stav lávky u žst.zastávky 
4. připomínku k účasti členů ZM na veřejných akcích pořádaných městem 

  



III.             Zastupitelstvo města ukládá : 

  

1. odboru výstavby zajistit obnovení  vodorovného dopravního značení na výjezdu z ul. Olomoucké (u 
Makra) na ul. ČSA a na Zámeckém 

2. odboru výstavby prověřit možnost a způsob umístění klimatizace v obřadní síni. 

  

  

  

  
Mgr. Zdeněk LAKOMÝ                                                                 Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                        starosta města 

 


