
rada 242007 

Vloženo - 20.12.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 24. jednání rady města Velká Bystřice dne 13.12.2007 v 16,30 hod. v zasedací místnosti 

Městského úřadu Velká Bystřice 

  

I.                   Rada města schvaluje: 

1.      Program 24. jednání rady města 

2.      předložená rozpočtová opatření dle přílohy 1-5 

3.      rozpočtová opatření předložené p.o. DPS sv. Anny Velká Bystřice dle bodu 3./ 

4.      pronájem zahrádky o výměře 321 m2 umístěné na částech pozemků p.č. 319/11 a p.č. 

319/3  paní Z.G., bytem Velká Bystřice,  za cenu 2,00 Kč/m2 na dobu určitou do 

31.12.2009 

5.      ustavuje „Komisi grantového programu MZŠMŠ pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 

a pověřením dle bodu 5.) 

6.      „Obchodní smlouvu na likvidaci odpadu č.280008 pro rok 2008 mezi městem Velká 

Bystřice a s r.o. LO Haná Velká Bystřice 

  

  
II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení: 

  

  

1.      prodej části pozemku (cca 43 m2)p.č. 528-ost.plocha (ostatní komunikace) o celkové 

výměře 701 m2v k.ú. a obci Velká Bystřice firmě M.K.,  Olomouc za celkovou cenu 

8.600,00 Kč. 

2.      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. 

3.      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.K. Olomouc za celkovou cenu 

97 200,00 Kč 

4.      prodej části (cca 3435 m2) pozemku p.č. 2148/5 – orná půda o celkové výměře3595 

m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice  za cenu 250,00Kč/m 2 za podmínky, že  kupující doloží 

smluvní vztahy s majiteli okolních pozemků, které zabezpečí realizaci záměru v celé 

lokalitě dle zastavovací studie 

  
III.             Rada města bere na vědomí 

  

1.      kontrolu usnesení 

  

  

  

  

  

IV.              Rada města pověřuje: 

  



1.      starostu města projednat s právníky města další postup při jednání se zástupci 

Zempomarketu. 

  

  

  

  
Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                                    Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                 starosta města 

 


