
U s n e s e n í  z 11. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, konaného dne 13.12.2007 v 18,00 hod. 
v prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

  

 I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1. zapisovatelku z 11. zasedání zastupitelstva města Janu Drábkovou 
2. pracovní představenstvo ve složení Mgr. Ivo Slavotínek, Ing. Martin Seidler, Ing. Elefteria Schrottová 
3. ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Renata Zavadilová, Mgr. Andrea Teplá 
4. návrhovou komisi ve složení Petr Jahoda  a Mgr. Zdeněk Lakomý 
5. navrženou změnu pořadí projednávaných bodů programu 11. zasedání zastupitelstva města   
6. obecně závaznou vyhlášku města Velká Bystřice č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
7. zastupitelstvo města schvaluje výši poplatků pro fyzické osoby  za stočné: 

13 Kč/m3 odpadní vody při směrném čísle 41 m3/osobu a rok při plném vybavení bytu. 
8. zastupitelstvo města schvaluje výši poplatků pro fyzické a právnické  osoby za stočné : 

13 Kč/m3 odpadní vody při předložení faktury za odebranou vodu z veřejného vodovodu jako jediného 
zdroje vody v domácnosti. 

9. zastupitelstvo města schvaluje výši stočného pro právnické osoby Makro a Ferona ve výši 8,00Kč/m3 za 
srážkové vody vypouštěné do  kanalizačního  řadu 

10. zastupitelstvo města schvaluje výši poplatků za stočné pro právnické osoby, které využívají kanalizační 
řád ve výši 13,00 Kč/m3/rok 

11. zastupitelstvo města schvaluje přijetí revolvingového úvěru u Komerční banky a.s. ve výši 3,000.000,00 
Kč, s úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 0,1 P.A.. Konečný termín splatnosti úvěru je 1 rok od podpisu 
smlouvy 

12. zastupitelstvo města schvaluje otevření pol. 8113 ve výkazu Fin 1-12 krátkodobé přijaté půjčené 
prostředky 

13. rozpočtové opatření dle bodu 11./ 
14. prodej pozemků p.č. 1816/16 – zahrada o celkové výměře 43 m2 a části pozemku (cca 700m2) p.č. 

1817/1 – ost. plocha (jiná plocha)o celkové výměře 2552 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice manželům V. a 
M. V... SJM,  Velká Bystřice za cenu 250,00 Kč/m2 

15. prodej pozemků p.č. 1809/1 – orná půda o celkové výměře 258 m2 a části pozemku (cca 1852 m2)p.č. 
1817/1 – ost.plocha (jiná plocha) o celkové výměře 2552 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice panu V. S., 
Velká Bystřice za cenu 250,00 Kč/m2 

16. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Velká Bystřice a Olomouckým krajem 
17. prodej části (cca 3435 m2) pozemku p.č. 2148/5 – orná půda o celkové výměře3595 m2 v k.ú. a obci 

Velká Bystřice do podílového spoluvlastnictví a to : 
 ½ vzhledem k celku shora uvedené nemovitosti do SJM manželům N. Velká Bystřice, ½ vzhledem k celku 
shora uvedené nemovitosti do výlučného vlastnictví K.H., bytem  Štítina za cenu 250,00 Kč/m2 za 
podmínky, že kupující doloží smluvní vztahy s majiteli okolních pozemků, které zabezpečí realizaci záměru 
v celé lokalitě dle zastavovací studie 

18. pojmenování nové ulice v lokalitě na Kopaninách názvem „Na Vyhlídce“ 
19. rozpočet města Velká Bystřice na rok 2008 v předložené podobě v příjmové a výdajové části ve výši 

90,409 838,00Kč 
20. koupi nezastavěné části (cca 486 m2) pozemku p.č. 521 – zastavěná plocha (budova) o celkové výměře 

857 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice od M. Kl.,  Olomouc za celkovou cenu 97.200,00 Kč 
21. prodej pozemku p.č. 1979/19 – orná půda o celkové výměře 4053m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice panu 

M.K.,  Olomouc za celkovou cenu 905.800,00 Kč  
22. prodej části pozemku (cca 43 m2) p.č. 528-ost.plocha (ostatní komunikace) o celkové výměře 701 

m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice firmě M.K,   Olomouc za celkovou cenu 8.600,00 Kč 

  
II.                Zastupitelstvo města neschvaluje: 

  

  

1. změnu ÚPn SÚ Velká Bystřice v lokalitě Vinohrádky, která by měnila stávající využití plochy z „rekreace 
individuální“ na plochu „obytné území“ 

    

III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení z posledního zasedání ZM 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu 

   

  

Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                                             Ing. Marek PAZDERA 

            místostarosta města                                                                     starosta města 


