
rada 212007 

Vloženo - 30.10.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z  21. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 25.09.2007 v 15,30 hod. v zasedací místnosti 

městského úřadu Velká Bystřice 

  

  

I.                   rada města schvaluje: 

  

1.            program jednání 21. rady města 

2.            připojení města Velká Bystřice k projektu „Rodinné pasy 

3.            rozpočtové opatření dle přílohy 1) a 2) 

4.            záměr města prodat pozemky 1817/1- 2552 m2, 1809/1 – 258 m2, 1816/16 – 43 m2 vše v k.ú. Velká 

Bystřice 

5.            záměr pronajmout pozemek p.č. 447 o výměře 714 m2 v k.ú. Velká Bystřice 

6.            záměr města pronajmout pozemky p.č. 1119, 1120, 1121, 1122 vše v k.ú. Velká Bystřice v kultuře 

orná půda. 

7.            zřízení městského archivu a odměnu Ing. Hradilovi dle návrhu. Rada města ukládá místostarostovi 

začlenit částku odměny do rozpočtu roku 2008 

  
II.                rada města doporučuje ZM : 

  

1.            Rada města doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 1953 v k.ú. Velká Bystřice  za nabídnutou cenu 500,-

- Kč/m2. 

2.            prodej pozemku p.č. 58/1 a 65/1 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 350,-- Kč /m2 

3.            prodej pozemku p.č. 1654 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. Velká Bystřice  za cenu  70,-- Kč/m2 

4.            prodej části pozemku p.č. 778/2 o výměře 73 m2 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 70,-- Kč/ m2 

5.            odkoupení  cca 8 m2 p.č. 1444 v k.ú. Velká Bystřice pro budovanou místní komunikaci na ul. Kolárova 

za celkovou cenu 1.000 Kč 

6.            požádat o převod  od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových p.č. 1238/7 , 1238/8, 

1238/2, 1238/6 a 1238/9 vše v k.ú. Velká Bystřice. 

7.            odkoupení pozemků p.č. 1954/2 a 1954/3 v k.ú. Velká Bystřice. Rada města ukládá místostarostovi 

dojednat podmínky odkoupení 

8.            poskytnutí půjčky TJ SOKOL ve výši 60.000 Kč v případě, že TJ SOKOL  se zaváže vrátit Městu Velká 

Bystřice částku 65.000 Kč celkem, z toho 60.000 Kč jistinu a 5.000 Kč dohodnutý úrok do 31.12.2009 

  

  

III.             rada města ukládá: 

  

1.            starostovi a místostarostovi nechat zpracovat indikativní nabídku na vybudování chodníků a obrub na 

ul. Na Letné 

2.            pověřuje starostu a místostarostu jednáním s Pozemkovým fondem a Metropolitní kapitulou o  vydání 

souhlasného stanoviska na převod pozemků p.č. 1982/34 a1982/35 v k.ú. Velká Bystřice 



  

  

  

  

  

  
IV.              rada města bere na vědomí : 

  

  

1.            kontrolu usnesení z 20. jednání rady města 

2.            informaci o přípravě rozpočtu města na rok 2008 

3.            informaci předsedkyně fin.výboru o hospodaření MZŠ Velká Bystřice 

  

  

  

Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                                                    Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                                 starosta města 

 


