
M ě s t o   B y s t ř i c e   n a d   P e r n š t e j n e m  
 
 

ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 

Bystřice nad Pernštejnem  
č. 14 / 2015 

konané dne  13.10.2015 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin 

 
Přítomni Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin 

Horák,  Mgr. Miroslav Novák,  Ing. Emil Ondra 
Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Ing. Blanka Svobodová,  Ing. Jana Jurošová 
Omluveni : Mgr. Vlasta Moncmanová 
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 13/2015 :  
 

POŘAD SCHŮZE

1 / 14 / 2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
2 / 14 / 2015 Fond Vysočiny – Rozvoj vesnice 2015 
3 / 14 / 2015 Žádost J.N. o prodloužení termínu splátky dluhu 
4 / 14 / 2015 Zařazení mezi sympatizanty „Sdružení příjemců evropských dotací, z.s.“   
5 / 14 / 2015 Fond Vysočiny – Lyžařské běžecké trasy 2015 
6 / 14 / 2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcemi ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností (projekt RUIAN-registr územní identifikace, adres a 
nemovitostí) podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) 

7 / 14 / 2015 Schválení účelového daru pro ZŠ Nádražní 
8 / 14 / 2015 Darovací smlouva – ZŠ TGM 
9 / 14 / 2015 Plán inventur na rok 2015 
10 / 14 / 2015 MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání – schválení zapojení města a 

ORP do realizace v pozici žadatele 
11 / 14 / 2015 Schválení Dohody o prostorovém uspořádání staveb 
12 / 14 / 2015 Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci v projektu „Smart City“ 
13 / 14 / 2015 Havarijní stav kanalizační přípojky u ZŠ TGM 
14 / 14 / 2015 Zápis dozorčí rady společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. ze dne 14.9.2015 
   

USNESENÍ: 
1/14/2015 : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene   
Popis : Po koupi nemovitosti bývalé váhy ve Dvořištích  požádalo město společnost  E.ON o 

zřízení nového odběrného místa. Nová přípojka elektro přechází  pozemky města,  a 
proto je třeba uzavřít s E.ONem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene.  Smlouva o zřízení věcného břemene  bude úplatná za jednorázovou úplatu 
ve výši 1000 Kč+ DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

Usnesení :
  

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu vedení podzemního 
kabelového vedení NN a přípojkové skříně na pozemcích p.č. 430, 74/5, a 340/3 
v k.ú. Dvořiště . Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za 
jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH. 



 
2/14/2015 : Fond Vysočiny – Rozvoj vesnice 2015  
Popis : Odbor správy majetku a investic předkládá radě města ke schválení Smlouvu o 

poskytnutí dotace na akci „Modernizace VO v místních částech Karasín a Pivonice“. 
Celkové náklady akce: 291 165 Kč včetně DPH. 
Výše dotace 48,48 % = 141 165 Kč včetně DPH. 
Podíl příjemce 51,52 % = 150 000 Kč včetně DPH. 

Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na 
akci „Modernizace VO v místních částech Karasín a Pivonice“.   

 
3/14/2015 Žádost J.N. o prodloužení termínu splátky dluhu 
Popis: Rada města projednala na svém zasedání dne 7.7.2015 výpověď z nájmu pozemku 

parc. č. 2022 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem panu J.N.  a svým usnesením č. 
13/10/2015 ze dne 7.7.2015 schválila výpověď z nájmu pozemku parc. č. 2022 panu 
J.N. ke dni 8.7.2015 s tím, že stavba, která je ve vlastnictví pana N. a je na tomto 
pozemku umístěna, bude panem N.  z předmětného pozemku odstraněna do 1 měsíce 
od podání výpovědi.  
Dne 4.8.2015 doručil pan J.N. radě města žádost o znovuobnovení nájemního vztahu a 
uzavřel s městem splátkový kalendář na úhradu dlužné částky.  Rada města svým 
usnesením č. 16/11/2015 ze dne 4.8.2015 neschválila zpětvzetí výpovědi z nájmu 
pozemku panu N.  a neschválila znovuobnovení nájemního vztahu k pozemku parc. č. 
2022. Rada města pouze prodloužila panu N.  lhůtu k odstranění dřevěného stánku 
z pozemku parc. č. 2022 z původního termínu 9.8.2015 do 30.10.2015.  
Pan N. nedodržuje  splátkový kalendář, ale dne 2.10.2015 požádal  radu města o 
prodloužení termínu  splátek jeho dluhu.  

Usnesení 1) Rada města  neschvaluje prodloužení termínu úhrady splátek panu J.N. a trvá 
na úhradě splátek dle splátkového kalendáře nejpozději do 30.10.2015.      

2) Rada města potvrzuje usnesení rady města č. 16/11/2015 ze dne 4.8.2015, 
podle kterého je J.N. povinen odstranit dřevěný stánek z pozemku města (parc. 
č. 2022 v k.ú. Bystřice n.P.) do 30.10.2015.   

         
4/14/2015 : Zařazení mezi sympatizanty „Sdružení příjemců evropských dotací, z.s.“  
Popis : Sdružení příjemců evropských dotací, nezisková organizace, v jejímž čele je pan 

RNDr. Otakar Prudil, současný ředitel Regionální poradenské agentury Východní 
Morava, požádala Město Bystřice nad Pernštejnem o sympatizantství s tímto 
sdružením. 
Cílem organizace je sdružovat příjemce dotací, zajistit vzájemnou komunikaci mezi 
příjemci, výměnu názorů i zkušeností a zároveň tak upozornit širokou veřejnost i na 
problémy, s nimiž se příjemci dotací potýkají a o nichž "běžný" občan neví. 
Jedná se o zcela dobrovolné neziskové sdružení. Z této pozice městu neplynou žádné 
povinnosti (poplatky apod.), město pouze přispěje k dalšímu rozvoji sdružení a 
jakožto sympatizanta  bude sdružení město evidovat a informovat o novinkách v 
rámci dotací a grantů, především ve spojitosti s nyní novým rozpočtovým obdobím 
2014-2020. Více o sdružení v příloze.  

Usnesení : Rada města schvaluje žádost o zařazení Města Bystřice nad Pernštejnem mezi 
sympatizanty „Sdružení příjemců evropských dotací, z.s.“ 

 
5/14/2015 : Fond Vysočiny – Lyžařské běžecké trasy  2015  
Popis : Odbor správy majetku a investic předkládá radě města ke schválení Smlouvu o 

poskytnutí dotace na akci „Údržba lyžařských běžeckých tras na Bystřicku“.  
Celkové náklady akce: 130 000 Kč včetně DPH. 
Výše dotace 48 % = 62 400 Kč včetně DPH. 
Podíl příjemce 52 % = 67 600 Kč včetně DPH. 

Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z Fondu Vysočiny na akci „Údržba lyžařských běžeckých tras na Bystřicku“.  



 
6/14/2015 :  Uzavření veřejnoprávní smlouvy  s obcemi ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností (projekt RUIAN-registr územní identifikace, 
adres a nemovitostí) podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení). 

Popis :  Na základě zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech a prováděcího nařízení 
vlády uzavřelo Město Bystřice nad Pernštejnem v roce 2012 s obcemi ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností veřejnoprávní smlouvy na projekt RUIAN-
registr územní identifikace, adres a nemovitostí podle § 63 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
Na základě této smlouvy se město zavazuje, že  odbor územního plánování a 
stavebního řádu bude za obce zapisovat a editovat  údaje do informačního systému 
územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů, 
O obnovení této smlouvy mají prozatím zájem tyto obce: Skorotice, Strážek, 
Nyklovice, Strachujov, Písečné, Prosetín, Dolní Rožínka, Dalečín, Milasín, Věstín, 
Horní Rožínka, Věchnov, Byšovec, Zvole, Blažkov, Štěpánov nad Svratkou. 

Usnesení : Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcemi Skorotice, Strážek, 
Nyklovice, Strachujov, Písečné, Prosetín, Dolní Rožínka, Dalečín, Milasín, Věstín, 
Horní Rožínka, Věchnov, Byšovec, Zvole, Blažkov, Štěpánov nad Svratkou ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností na projekt RUIAN-registr územní 
identifikace, adres a nemovitostí podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení). 

 
7/14/2015 : Schválení účelového daru pro ZŠ Nádražní 
Popis : Základní škola Nádražní 615 Bystřice nad Pernštejnem  požádala radu města o 

schválení účelového daru dle přílohy 
Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem  schvaluje přijetí účelového daru pro ZŠ 

Nádražní 615 Bystřice nad Pernštejnem dle přílohy předkládací zprávy. 
 
8/14/2015 : Darovací smlouva – ZŠ TGM 
Popis : V souvislosti s prodejem budovy bývalého úřadu práce na ulici Tyršova čp. 408 a 

přilehlé zahrady, kterou využívala Základní škola TGM pro družinu, je nutné právně 
ošetřit stěhování altánu, který byl v majetku školy. Darovací smlouvou mezi ZŠ 
TGM a Městem Bystřice nad Pernštejnem  dojde k administrativnímu převodu altánu 
– stane se majetkem města. V současné době je altán nainstalován v místní části 
Dvořiště.   

Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem  schvaluje darovací smlouvu na převod altánu 
mezi dárcem – ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem a Městem Bystřice nad 
Pernštejnem 

 
9/14/2015 : Plán inventur na rok 2015  
Popis : Odbor financí a OŽÚ  předkládá radě města ke schválení Plán inventur pro rok 2015 

a současně s ním  jmenování členů ústřední inventarizační komise a členů dílčích 
inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku města v roce 2015 

Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje  Plán inventur a jmenování členů 
ústřední inventarizační komise a členů dílčích inventarizačních komisí pro provedení 
inventarizace majetku města v roce 2015 

 
10/14/2015 : MAP- Místní akční plán rozvoje vzdělávání –schválení zapojení města a 

ORP do realizace v pozici žadatele 
Popis : Místní akční plány (MAP) budou tvořeny na území celé ČR ve všech ORP. 

Nositelem (realizátorem) MAP může být ORP, mikroregion nebo Místní akční 
skupina (MAS). 
MAP by měl být zaměřen do oblasti předškolního, základního, zájmového a 



neformálního vzdělávání a měl by sloužit jako podklad pro cílené zaměření podpory 
z OPVVV a IROP. V případě IROP půjde i o jedno z kritérií přijatelnosti 
investičních projektů a bez existence MAP bude v území omezeno čerpání dotací 
z IROP do oblasti vzdělávání. Existence MAP bude tedy podmínkou pro čerpání 
dotací na investice z IROP do oblasti školství. 
Cílem je vybudování systému komunikace a partnerství mezi aktéry, kteří ovlivňují 
vzdělávání v území a následné hledání společných projektů. 
Tvorba MAP bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2018 (doba realizace projektu 
- 2 roky). 
Město Bystřice nad Pernštejnem (na základě dohody s Mikroregionem Bystřicko a 
MAS Zubří země) se stane nositelem MAP a tedy žadatelem o dotaci na tvorbu 
MAP. Mikroregion Bystřicko může být partnerem s finanční účastí na realizaci 
projektu. (Toto partnerství je vhodné, v případě, že bude zaměstnán pracovník 
Mikroregionu Bystřicko – Jarmila Zemanová.) 
Podmínkou je zapojení 70 % škol na území ORP, zapojení subjektu do realizace 
tvorby MAP je potvrzeno čestným prohlášením zřizovatele a ředitele.  
Dotace na tvorbu MAP od MŠMT je ve výši 1- 4 mil. Kč 
Město by mohlo žádat o téměř plnou výši dotace, z čehož 60 % (2 379 800,- Kč) 
pokryje náklady na mzdy pro 3 pracovní úvazky na 2 roky. Zbylých 40 % 
(1 586 560,- Kč) je určeno na paušální náklady spojené s realizací projektu 
(kancelářské potřeby, provozní náklady, cestovné, drobný hmotný majetek).  
Spoluúčast je ze strany příjemce stanovena na 5 %, tedy 198 320,- Kč na 2 roky 
realizace. Poměrnou část z této spoluúčasti může hradit partner projektu. 
Harmonogram prací 
Příprava projektové žádosti    říjen – listopad 
Úvodní setkání se zřizovateli a řediteli 20. 10. 2015 
Příjem žádostí od     26. 10. 2015 
Datum průběžné uzávěrky   24. 11. 2015 
Předpokládaný začátek realizace  pracovní smlouvy od ledna 2016 
Předpokládaný konec realizace  prosinec 2017 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. souhlasí se zapojením Města Bystřice nad Pernštejnem do 
MAP a za správní území ORP se stane žadatelem o dotaci na realizaci projektu. 

 
11/14/2015 : Schválení Dohody o prostorovém uspořádání staveb 
Popis : Odbor správy majetku a investic předkládá Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke 

schválení dohodu o prostorovém uspořádání staveb mezi  SVK Žďársko, VAS a 
Městem Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se o standardní dohodu o prostorovém 
uspořádání staveb. Tato dohoda vznikla z důvodu vybudování nové optické sítě 
města. Nová optická síť bude zasahovat do ochranného pásma vodovodu i  
kanalizace. 

Usnesení : Rada města schvaluje Dohodu o prostorovém uspořádání staveb na akci Optická síť 
města. 

 
12/14/2015 : Schválení  Memoranda o vzájemné spolupráci v projektu Smart City 
Popis :      Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. oslovila starostu města ve věci projektu 

„Smart cities“. Cílem tohoto projektu je podpora měst, potažmo regionů v oblasti 
snižování emisí prostřednictvím udržitelného způsobu energie v různých oblastech. 
Hlavním cílem iniciativy je snížení emisí CO2  o 20 % do roku 2020. Iniciativa 
„Smart cities“ je členskými zeměmi EU využívána jako cesta k aktivnímu zapojení 
města do lokální a regionální spolupráce s akademickou sférou a podnikatelskými 
subjekty, a to  za finanční podpory z evropských zdrojů.  
     V souvislosti s výše zmíněnou evropskou iniciativou „Smart cities“ nabízí 
společnost E.ON městu strategické partnerství v projektu „Smart City“. Hlavním 
cílem partnerství města a společnosti E.ON bude jednak podpora aktivního zapojení 
města do iniciativy „Smart cities“, přímá komunikace města na evropské úrovni, ale 



především příprava a realizace konkrétních projektů spolufinancovaných 
z prostředků EU v rámci nového programového období v letech 2014 – 2020.  
Společnost E.ON navrhuje nasměrovat strategické zaměření projektů především do 
rozvoje v oblasti elektromobility, oblasti CNG a do budování inteligentních sítí 
Smart Grids. Návrh se týká rovněž případné realizace úsporných opatření v oblasti 
veřejného osvětlení, efektivního osvětlení budov, zajištění komplexního výukového 
programu pro děti, který je zaměřen na efektivní nakládání s energiemi. 
      Společnost E.ON navrhla text memoranda o  vzájemné spolupráci (strategickém 
partnerství) v projektu Smart City.     

Usnesení : Rada města schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci (strategickém 
partnerství) v projektu Smart City mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a 
společností E.ON Česká republika, s.r.o.  

 
13/14/2015 : Havarijní stav kanalizační přípojky u ZŠ TGM 
Popis : Koncem měsíce září došlo k ucpání kanalizační přípojky ze Základní školy TGM na 

ulici Tyršova v Bystřici nad Pernštejnem. Po průzkumu kamerou byl konstatován 
havarijní stav na úseku cca 40 metrů. Firma SPH Stavby provedla zaměření přípojky 
a v současné době zpracovává  cenovou nabídku.  Odhad ceny je cca 400.000 Kč bez 
DPH. Realizace opravy by měla proběhnout v posledním týdnu měsíce října 2015, 
kdy budou ve škole prázdniny.  

Usnesení : Rada města schvaluje opravu havarijního stavu kanalizační přípojky u Základní 
školy TGM v Bystřici nad Pernštejnem a ukládá odboru financí a OŽÚ zajistit 
financování akce.  

 
14/14/2015 : Zápis ze zasedání DR  spol. Areál sportu a kultury s.r.o. ze dne 14.9.2015 
Popis : Předseda Dozorčí rady společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. předložil radě města 

zprávu dozorčí rady společnosti ze dne 14.9.2015.   Hospodaření společnosti za 1. 
pololetí 2015 vykazuje ztrátu 1.236.992,- Kč (bez střediska KD).    
Středisko KD má k 30.6.2015  zisk 370 tis. Kč.    

Usnesení : Rada města  bere na vědomí zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Areál sportu 
a kultury s.r.o. ze dne 14.9.2015. .  

 


