
U s n e s e n í  ze zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice ze dne  15.06.2009 v 18,00 hod. v prostorách Hotelu Zámek. 

I.                    Zastupitelstvo města schvaluje : 

1. zapisovatele z 19. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice; 
2. pracovní představenstvo ve složení Ing. Jan Slepica, Ing. Marek Pazdera, Ing. Elefteria Schrottová; 
3. ověřovatele zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města  Ivana Polcra Petra Jahodu; 
4. návrhovou komisi z 19. zasedání zastupitelstva města ve složení  Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý; 
5. program 19. zasedání zastupitelstva města; 
6. závěrečný účet města Velká bystřice za rok 2008 a uzavírá se vyjádřením „souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad; 
7. Jednací řád zastupitelstva města včetně předložených změn; 
8. poskytnutí dotace a grantu pro SK Velká Bystřice ve výši 90.000,00Kč s tím, že pro oddíl házené je částka 60.000,00 Kč, oddíl 

kopané 15.000,00 Kč, oddíl tenisu 15.000,00 Kč; 
9. přijetí revolvingového úvěru u Komerční banky a.s. ve výši 8,700.000,-- Kč, s max. úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 1,4 

p.a..  Konečný termín splatnosti úvěru je 1 rok od podpisu smlouvy; 
10. přijetí střednědobého investičního úvěru u Komerční banky a.s. ve výši 4,300.000,-- Kč s max. úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 

1,4 p.a.. Konečný termín splatnosti úvěru bude maximálně 2 roky od podpisu smlouvy; 
11. rozpočtová opatření č. 1; 2; 3; 4; 5; 6.; 
12. prodej pozemku 1980/21, 1980/5 a 1980/3 v k.ú. a obci Velká Bystřice dle bodu 9 písm a) zápisu; 
13. prodej pozemku části 32 m2 (díl „b")  pozemku p.č. 928/1 a části 51 m2 (díl „a") pozemku 2266/1 v k.ú. a obci Velká Bystřice dle 

bodu 9 b) zápisu. 
II.                  zastupitelstvo města neschvaluje : 

1. prodej části 45 m2 pozemku p.č. 2310 v k.ú. a obci Velká Bystřice dle bodu 9 písm. c) zápisu; 
2. prodej p.č. 418/1 o výměře 276 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice dle bodu 9 písm. d) zápisu. 

III.                zastupitelstvo města ukládá: 

1. městskému úřadu zabezpečit sepsání smluv o poskytnutých grantech a dotacích dle bodu 6.); 
2. odboru výstavby projednat umístění dopravního značení na křižovatce Pivovarská. 

IV.                zastupitelstvo města bere na vědomí : 

1. zprávu o kontrole usnesení; 
2. zprávu o činnosti rady města a městského úřadu; 
3. podání žádosti na provedení přezkoumání hospodaření města Velká Bystřice za rok 2009 Krajskému úřadu Olomouckého 

kraje; 
4. Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008. 
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