
rada 652006 

  

U s n e s e n í  z 65. jednání rady města Velká Bystřice dne 24.01.2006 v 15,30 hod. v kanceláři starosty 

města . 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1.      prodloužení kanalizačního řadu ve Vrtově v rámci stavba kanalizace 

2.      prodloužení pronájmů pozemků orná půda, chmelnice firmě Agrospol s.r.o. Velká 

Bystřice 

3.      smlouvu s firmou LO Haná na skládkování odpadu v roce 2006 

4.      sportovní komisi 

5.      ukončení Smlouvy o dočasném užívání pozemku dle bodu 12./ 

6.      změnu platového výměru  u vedoucího odboru výstavby a ekonomky města a 

ředitelky MZŠ Velká Bystřice v pohyblivých složkách 

7.      pronájem kanceláře pro Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička v budově MěÚ Velká 

Bystřice 

8.      dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 15./ 

9.      zakoupení a zabudování kuchyňské linky do přísálí kulturního domu dle bodu 16 b) 

10.  smluvní částku za služby poskytované v oblasti vodního hospodářství dle bodu 16c) 

  

  
II.                Rada města nedoporučuje ZM: 

  

1.      schválit změnu ÚP, týkající se změny z plochy rekreace individuální na plochu 

obytné území. 

  
III.             Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1.      schválit a podporovat činnost obecně prospěšné společnosti Bystřička o.p.s. 

2.      prodej pozemků ve vlastnictví Města Velká Bystřice a t část pozemku parc.č. 875 

manželům Š»astným, Harazinovým, Bílkovým a paní Janě Kaduchové za cenu 70,-

- Kč za m2. Přesná výměra prodávaného pozemku bude po předložení 

geometrického plánu. 

3.      rada města doporučuje ZM směnu pozemků mezi Městem Velká Bystřice a panem 

Ing. Janem Paluchou na směnu pozemků v majetku města : 

p.č. 1809/3 orná půda o výměře 129 m2 

p.č. 1809/4 orná půda o výměře 140 m2 

za pozemky v majetku pana Ing. Jana Paluchy: 

p.č. 2305/24 ostatní plocha o výměře 76 m2 

p.č. 2305/25 ostatní plocha o výměře 94 m2 

p.č. 1810/12 orná půda o výměře 50 m2 



s tím, že rozdíl výměry ve výši 49 m2 uhradí Městu Velká Bystřice za 130,-- Kč/m2. 

4. směnu pozemků  mezi Městem Velká Bystřice a panem Vlastimilem  Suchým. 

 směnu pozemků v majetku města : 

p.č. 1811/2 orná půda o výměře 783 m2 

p.č. 1810/2 orná půda o výměře 140 m2 

p.č. 1811/3 orná půda o výměře 203 m2 

  
za pozemky v majetku pana Vlastimila Suchého: 

p.č. 1810/11 orná půda o výměře 23 m2 

p.č. 1810/5 orná půda o výměře 111 m2 

p.č. 2305/26 ostatní plocha o výměře 71 m2 

p.č. 2305/27 ostatní plocha o výměře 27 m2 

p.č. 2305/28 ostatní plocha o výměře 52 m2 

p.č. 2305/29 ostatní plocha o výměře 59 m2 

p.č. 2305/30 ostatní plocha o výměře 56 m2 

p.č. 2305/31 ostatní plocha o výměře 61 m2 

p.č. 2305/32 ostatní plocha o výměře 113 m2 

p.č. 2305/33 ostatní plocha o výměře 33 m2s tím, že rozdíl výměry ve výši 140 

m2 uhradí Městu Velká Bystřice za 130,-- Kč/m2.  

  
IV.              Rada města ukládá : 

  

1.      odboru výstavby připravit a realizovat průzkum u majitelů pozemků v zahrádkářské 

lokalitě Vinohrádky a Za parkem možnost prodeje pozemku nebo stavbě rodinného 

domku 

2.      členovi rady města Ing. Schneiderovi předložení návrhu na předsedu sportovní 

komise 

  
V.                 Rada města bere na vědomí : 

  

1.      Kontrolu usnesení 

2.      informaci starosty o výstavbě rybníku v lokalitě Vrtov 

3.      informaci o možném odkoupení pozemku dle bodu 16a) 

4.      zprávu od Policie ČR  v oblasti veřejného pořádku 

5.      informaci starosty o jednání ohledně průmyslové zóny 

6.      informaci starosty o získání dotace na II. etapu rekonstrukce školy a výstavba 

tělocvičny 

7.      informaci o paspartu veřejného osvětlení 

8.      informaci o programu veřejného jednání ZM dne 30.1.2006  

Ing. Marek PAZDERA                                                           Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                          místostarosta města 


