
U s n e s e n í   ze 7.  zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice dne 25.6.2007 v 18,00 hod. v prostorách 
Hotelu Zámek. 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

  

1. zapisovatele ze 7. zasedání zastupitelstva města p. Janu Drábkovou 
2. pracovní představensto ve složení Ing. Elefteria Schrottová, Ing. Zdeněk Kolman, Ing. Jan Slepica, 
3. ověřovatele zápisu ze 7. zasedání ZM ve složení Ivana Polcra a Miroslava Nehněvajsu, 
4. návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Svoboda a Mgr. Zdeněk Lakomý, 
5. program 7. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, 
6. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o provozování veřejného osvětlení s Energetikou Vítkovice a.s , 
7. prodej pozemku p.č. 2145-ostatní plocha o výměře 1103 m2 v k.ú. Velká Bystřice,  za cenu 250,-- Kč/m2, 
8. předložené Programové prohlášení zastupitelstva města pro období let 2006-2010, 
9. uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. jako 

budoucím oprávněným a městem Velká Bystřice  jako budoucím povinným o uložení kabelového vedení 
NN na pozemek p.č. 2266/1 v k.ú. Velká Bystřice za jednorázovou náhradu ve výši 15.000 Kč, 

10. prodej 
-bytu č. 23/1 o výměře   67,80 m2 (2+1) v domě na ul. 8.května 23, v k.ú. a obci Velká Bystřice , za 
cenu 230.000,- Kč, 

  
-bytu č.23/2 o výměře  65,90 m2 (2+1) v domě na ul. 8.května 23, v k.ú. a obci Velká Bystřice, , za 
cenu 180.000,- Kč, 

  
-bytu č. 23/3  o výměře  73,50 m2 (2+1) v domě na ul. 8.května 23, v k.ú. a obci Velká Bystřice , za 
cenu 180.000,- Kč, 

  
-bytu č. 23/4 o výměře  69,70 m2 (2+1) v domě na ul. 8.května 23, v k.ú. a obci Velká Bystřice , za 
cenu 180.000,- Kč, 

  
-bytu č. 566/1 o výměře 69,40 m2 (2+1) v domě na ul. Svésedlické 566, v k.ú. a obci Velká Bystřice , za 
cenu 180.000,- Kč, 

  
-bytu č. 566/2 o výměře 68,50 m2 (2+1) v domě na ul. Svésedlické 566, v k.ú. a obci Velká Bystřice , za 
cenu 180.000,- Kč, 

  
-bytu č. 566/3 o výměře 86,80 m2 (3+1) v domě na ul. Svésedlické 566, v k.ú. a obci Velká Bystřice 230.000,- 
Kč, 

  
-bytu č. 566/4 o výměře 53,80 m2 (1+1) v domě na ul. Svésedlické 566, v k.ú. a obci Velká Bystřice  za 
cenu 130.000,- Kč. 

  
11. schvaluje rozpočtové opatření 

UZ § Položka Kč 

  2219 5171 –Budovy, stavby, haly 327.300 Kč 

  3635 6119 – Ostatní nákup. DNM -20.000 Kč 

  6409 5909- rezerva -307.300 Kč 

        

Celkem 
    0 Kč 

12. paní Zdeňku Petříkovou členkou finančního výboru. 
13. uzavření Darovací smlouvy mezi obchodní společností ENDL + K a.s. s městem Velká Bystřice dle 

bodu  8a) 

  

  

II.                Zastupitelstvo města neschvaluje : 

  

1. prodej pozemků p.č. 1131-orná půda o výměře 285 m2 apod.č. 1132-trvalý travní porost o výměře 99 
m2 oba v k.ú. Velká Bystřice  



  

  
III.             Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

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

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                                      Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 
starosta města                                                                                    místostarosta města 

 


