
rada 132007 

Vloženo - 11.6.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 13. jednání rady města Velká Bystřice dne  14. 05.2007 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti 
Městského úřadu 

  

I.                   rada města schvaluje: 

1. program 13. jednání rady města Velká Bystřice 
2. rozpočtová opatření dle přílohy  s tím, že veškeré nerozpočtované příjmy se budou účtovat do výdajů na 

rezervu rozpočtu 
3. zpracování studie lagun 
4. záměr města prodat pozemek p.č. 2145 v k.ú. Velká Bystřice za minimální cenu 250,-- Kč/m2 

5. záměr města prodat pozemky p.č. 1127-1142 o výměře 3479 m2 v k.ú. Velká Bystřice za minimální cenu 
150,-- Kč/m2 

  
II.                rada města neschvaluje : 

1. poskytnutí příspěvku na činnost Centra pro zdravotně postižené Olomouckého kraje 

  

III.             rada města ukládá: 

1.       odboru výstavby zaslat výzvu 5-ti firmám na úpravu přechodů a vybudování bezpečnostních prvků 
2.       odboru výstavby přepočítat všechny nájemní smlouvy na majetek města s propočtem inflačního nárůstu 

za poslední tři roky 
3.       ukládá odboru výstavby, aby  zajistil od soukromého investora bytové výstavby J.P.a J.P. a M.P. a jejich 

záměr na zcelování pozemků s výhledem odkoupení pozemku od města Velká Bystřice J. P.  a směny 
pozemků, které navrhuje J.P. a M.P. 

4.       městskému úřadu připravit směrnici  k převodu inženýrských sítí vybudovaných soukromým investorem 
na město. Vždy se bude jednat o převod bezúplatný na město včetně pozemku zasíťovaného 

  
IV.              rada města doporučuje ZM ke schválení: 

1. schválit OZV č. 1/2007 o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování odpadů a OZV 2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním materiálem na území 
města Velká Bystřice 

  
V.                 rada města nedoporučuje ZM ke schválení : 

1. prodej části pozemku p.č. 2303/1 ostatní plocha v k.ú. Velká Bystřice dle bodu 6./ 

  

VI.              rada města bere na vědomí : 

1. kontrolu usnesení 
2. informaci o VO na ul. Husova 
3. informaci o provozu VO 

  

  

  

  

Ing. Marek PAZDERA                                                                   Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                                 místostarosta města 

 


