
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 M ĚSTA 

Bystřice na Pernštejnem  
č. 16 / 2013 

konané dne  10.12.2013 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin 

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

Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák,  MUDr. Pavel Lukša, MUDr. Aleš 
Ptáček 

Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Mgr. Radek Vojta, Ing. Blanka Svobodová, Ing. Jana Jurošová, PhDr. 

Vladimír Cisár  
Omluveni :  
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 15/2013 :  
 

POŘAD SCHŮZE 

1 / 16 / 2013 Žádost o prominutí podmínky stanovené v nájemní smlouvě 
2 / 16 / 2013 Žádost Areálu sportu a kultury, Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro 

zaměstnance 
3 / 16 / 2013 Návrh na směnu pozemků 
4 / 16 / 2013 Dohoda o prostorovém uspořádání staveb se SVK 
5 / 16 / 2013 Mapový portál a pasporty majetku 
6 / 16 / 2013 Cyklotrasy 
7 / 16 / 2013 Doporučení Komise kultury pro jmenování „Osobnosti roku 2013“ 
8 / 16 / 2013 Rekonstrukce restaurace Club - vyúčtování 
9 / 16 / 2013 Ocenění nejlepších sportovců města za rok 2013 
10 / 16 / 2013 Prodej zbytného materiálu 
11 / 16 / 2013 Rozpočtová opatření 
12 / 16 / 2013 Příprava investic pro rok 2014 
13 / 16 / 2013 Schválení podpisu smluv na „Rozšíření sběrného dvora“ 
14 / 16 / 2013 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na realizace Centra zelených vědomostí 

z Regionálního operačního programu Jihovýchod 
15 / 16 / 2013 Žádost  Nemocnice Nové Město n.M. o mimořádné přidělení bytu pro svého 

zaměstnance 
16 / 16 / 2013 Schválení účelového daru pro ZUŠ 
17 / 16 / 2013 Žádost městského muzea o provedení rozpočtového opatření 
PV POŘA2013D  SCHŮZE OŘAD  SCHŮZE POŘAD  SCHŮZE 

USNESENÍ: 
 1/16/2013 : Žádost o prominutí podmínky stanovené v nájemní smlouvě  
 Popis : Paní M.N. požádala radu města o prominutí podmínky stanovené  v nájemní 

smlouvě,  že pokud skončí její pracovní poměr u firmy Wera Werk  před  31.5.2016, 
je povinna opustit byt ve lhůtě do 3 měsíců od ukončení pracovního poměru nebo 
uhradit částku 50 000,- Kč.  
Pracovní poměr paní N. skončil u firmy Wera Werk z důvodu nadbytečnosti k datu  
31.10.2013. Paní N.  žádá buď o snížení částky nebo o prodloužení termínu 
splatnosti částky 50 000,- Kč. Odbor BH navrhuje radě schválit posunutí termínu 



splatnosti do 30.6.2014. Pokud do této doby neuhradí částku 50 000,- Kč, bude 
muset byt bez náhrady opustit. 

 Usnesení : Rada města souhlasí s posunutím termínu splatnosti částky 50 000,- Kč 
předplaceného nájemného nejpozději do 30.6.2014, případně s uzavřením  
splátkového kalendáře nepřesahujícího délku splatnosti 18 měsíců.  

 
2/16/2013 : Žádost  Areálu sportu a kultury, Bystřice n.P. o mimořádné přidělení 

bytu pro  zaměstnance 
Popis : Areál sportu a kultury s.r.o.,Bystřice n.P. si podal žádost o mimořádné přidělení  

bytu   pro zaměstnance P.T. Ve společnosti pracuje druhým rokem, jedná se o 
pracovní poměr na dobu určitou dotovaný úřadem práce. Pracovní poměr je závislý 
na získání příspěvku na mzdu od úřadu práce. Nejedná se o stálé pracovní místo, 
proto tato žádost nesplňuje podmínky pro mimořádné přidělení bytu. 
Odbor BH doporučuje, aby se pan T.  přihlásil do výběrového řízení na volné byty.  

Usnesení : Rada nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1  pro pana P. T.  
Žadatel má možnost přihlásit se  do výběrového řízení na volné byty. 

 

3/16/2013 : Návrh na směnu pozemků   
Popis : Pan B.K. koupil v roce 2005 od Jednoty část  objektu restaurace „Perník“ . Bohužel 

součástí této koupě byla  i  část komunikace před panelovými domy na S I. V tomto 
pozemku se nachází městské  sítě – kanalizace,  a to jak dešťová, tak i splašková 
v majetku Svazku a dále městský  teplovod a rozvody kabelové televize.    Při 
demolici městského  objektu obchodu  a následné stavby parkoviště, (kde byla 
zelenina p. Smejkala, kadeřnictví p. Černé  a potraviny p. Dostálové ) byla s p. K.  
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné, kde si obě strany specifikovaly 
pozemky, které budou předmětem budoucí smlouvy. Mezitím koupil p. K.  od 
INNELu  administrativní budovu v areálu bývalého stavebního podniku. Okolní 
pozemky jsou ve vlastnictví města. Na nich chce p. K.  provádět stavební činnost – 
rampu a garáž. Město se tedy   dostává do situace, kdy bude nutné  směnu realizovat. 
Před koupí objektu „Perníku“ žádal p. K. předchozí vedení města  o možnou směnu, 
kde se ještě objevuje část pozemku za domem č.p. 4 na Masarykově náměstí. Zde by 
to navazovalo na sousední objekt bývalých jeslí č.p. 3, který je ve vlastnictví p. K. 
Zde je plánován penzion a na pozemku,  který by byl ze strany města vyměněn,  by 
vzniklo několik parkovacích míst. Tato směna  mu byla předchozím vedením města 
přislíbena. Všechny tyto pozemky se objevují ve smlouvě o smlouvě budoucí 
směnné a jejích dodatcích. V současné chvíli,  pokud vše bude schváleno, by 
proběhla směna pozemků s doplatkem ve prospěch města  s některými závazky ze 
strany p. K. Přes pozemek plánovaný do směny za domem č.p. 4 se odnáší popelnice  
přes pozemek ve vlastnictví p. Z. ( toto  není nijak smluvně zajištěno)  a dále by p. 
K. umožnil mimořádné obsloužení domu č.p. 4 ze strany svého pozemku. Pan K. by 
umožnil pokračování tohoto stavu u přemisťování popelnic   a dále závazek odprodat 
zbývající pozemky,  cca 1000 m2  za Harendou za stejných podmínek, které budou 
v této směně,  až bude vyřešena dopravní situace v této lokalitě. 

Usnesení :
  

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města směnu pozemků : z majetku města do 
majetku p. Kobzy přejdou následující pozemky u Harendy dle GP díl a „ o výměře 
51 m2, u Stavebního podniku p.č. 2890/18 o výměře 438 m2 a p.č. 2894/7 o výměře 8 
m2  a za domem č.p 4 bude nově oddělen GP   pozemek o výměře cca 586 m2,  
z majetku p. Kobzy do majetku města přejde dle GP p.č. 1730/4 o výměře 795 m2 a u 
St. podniku p.č. 2890/19 o výměře 19 m2. Vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Cena 
100 Kč /m2 . Rozdíl 269 m2 krát 100 Kč doplatí p. Kobza městu se závazkem 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kde nám pan Kobza prodá zbývající 
část p.č. 1730/1 za cenu 100 Kč /m2 ( za Harendou ) a dále se p. Kobza zaváže 
umožnit   přenášení popelnic přes směněný pozemek za domem č.p. 4 a možnost 
vjezdu z jeho pozemku p.č. 327/1 pro možné technické zabezpečení budovy č.p. 4 
(Opravy domu, stěhování nájemníků, nikoliv parkování ).   

 



4/16/2013 : Dohoda o prostorovém upořádání staveb se SVK 
Popis : Jedná se o obvyklou dohodu o prostorovém uspořádání kanalizace, která je ve 

vlastnictví SVK a uliční vpusti, trativodu a stožárů veřejného osvětlení, jenž  budou 
umístěny do ochranného pásma stávající kanalizace a budou ve vlastnictví města u 
připravované stavby „Sportovní a relaxační zóna Lužánky 2013“, tedy zimního 
stadionu.  

Usnesení : Rada města schvaluje dohodu o prostorovém uspořádání stavby – „Sportovní a 
relaxační zóna Lužánky 2013“ mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem“ a SVK 
Žďársko. 

 

5/16/2013 : Mapový portál a pasporty majetku 
Popis : V návrhu rozpočtu pro rok 2014 je částka na pasportizaci majetku (kapitola 3639). 

Tímto krokem si město slibuje zvýšení produktivity práce, zlepšení péče o svěřený 
majetek a v neposlední řadě i zpřístupnění informací veřejnosti. Přípravné a 
průzkumné práce probíhají již tři čtvrtě roku. Bylo osloveno devět firem, přičemž po 
návštěvách měst, kde již geoportály fungují,vybralo město  favorita, se kterým bude   
ještě jednat. Jedná se o firmu Kraus geodetická kancelář Brno. Nabídka této 
kanceláře nejlépe naplňuje požadavky města a má cca 1100 instalací, byť ne 
takového rozsahu, který město požaduje. Vše funguje na webovém rozhraní, tzn. 
město nekupuje autonomní  program včetně licencí, ale přístup na server s teoreticky 
neomezeným počtem možných uživatelů. Jediná podmínka je přístup na web. Tím 
může město  některé informace zpřístupnit veřejnosti.  
Z pohledu samosprávy je to zanesení inženýrských sítí do map v návazností na 
online přístup do katastru nemovitostí. Dále bude realizováno propojení s digitálním 
protipovodňovým plánem. Město bude mít současně  pasporty veřejného osvětlení, 
místního rozhlasu, komunikací, budov, mobiliáře, zeleně a dopravního značení. 
Tvorba pasportů je relativně jednoduchá. Jedná se o přednastavené „prázdné“ 
pasporty, které si město nechá naplnit informacemi, jež má město nějakým 
způsobem pasportizované a zbytek si město naplní samo. Současně si město  může 
do prázdné tabulky přidávat libovolné,  pro město  důležité hodnotící atributy, podle 
kterých lze pak dělat různé výběry. Např. výběr  svítidla, kde je 70W vysokotlaká 
sodíková výbojka – výběr lze překlopit do tisknutelné tabulky, popř. zobrazit na 
mapě. K jednotlivým prvkům pasportu lze přidat přílohy, tj. foto, výkresy, smlouvy, 
revize apod. Data jsou zálohována. 
Z pohledu státní správy jde o možnost nahlížení do územního plánu celého ORP.   
Popsaným rozsahem by se město mělo vejít s počáteční investicí danou rozpočtem. 
Servisní poplatek zahrnující aktualizace, hosting, zálohování, technickou podporu a 
aktualizování dat od správců sítí představuje částku cca 40 tisíc za rok.  
Na webové adrese www.geosense.cz/geoportal/bystrice-nad-pernstejnem je možné 
nahlédnout na ukázkové  „demo“ našeho města. 

Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o připravovaném mapovém portále a pasportizaci 
majetku města.  

 

6/16/2013 : Cyklotrasy 
Popis : Pro příští rok připravuje město  nový systém cyklotras vycházející z cyklogenerelu 

„Bystřická pavučina“. Pro tuto činnost město získalo  nového, zkušeného 
spolupracovníka Vladimíra Vechetu, nájemce Borovinky, který se spolupodílel na 
tvorbě cyklomap v Jihomoravském kraji.  
Po diskuzích město došlo  k závěru, že se  sešly 2 různoúrovňové skutečnosti - 
evropská trasa a regionální okruhy:  
 1) Přímo přes Bystřici vede česká dálková cyklotrasa č. 1 (tzv. Pražská stezka), jejíž 
valná část je součástí evropské cyklotrasy č. 4 (tzv. Trasa střední Evropou). Tento 
projekt bude realizován v návaznosti na Národní cyklostrategii, konzultován na 
úrovni celostátní a krajské s národním cyklokoordinátorem ing. Martinkem a snad 
budoucím cyklokoordinátorem Kraje Vysočina (nyní ing. Mattyášovská). Naším 
cílem je zapojit Bystřicko aktivně do evropské sítě projektovaných cyklotras a 



vytvářených cyklokoridorů, které přivedou do regionu novou turistickou klientelu.  
Dle zkušeností pana Vecheta a zkušeností s realizací v jiných krajích by měl být 
tento projekt  kompletně dotován z evropských či státních financí jak pro úroveň 
projekční, tak realizační, vč. výstavby doprovodné či nutné infrastruktury (značení, 
podjezd I/19, cyklostezka Domanín apod...) Projekt tedy bude řešen s ohledem na 
vypsané výzvy příslušných dotačních titulů. Z hlediska našeho města je důležité 
kontaktovat výše uvedené osoby a projevit opravdový zájem.  
2) Druhým okruhem je projekt "Cyklistická pavučina", který by řešil regionální 
zájem o vybudování a provozování sítě cyklistických tras vč. doprovodné 
infrastruktury, propagace a marketingu a pořádání aktivit s touto sítí spjatých. Tento 
projekt by měl být realizován na základě mikroregionální případně meziregionální 
úrovně v rámci MAS Zubří země (původní návrh cyklogenerelu). V návaznosti příp. 
na pokračování v sousedních mikroregionech (Žďársko, Pernštejnsko, Lomnicko, 
Olešnicko...). Cílem je vytvořit nový turistický produkt v regionu, který oživí 
stávající turismus a osloví novou turistickou a dovolenkovou klientelu. První etapou 
je stanovení nových bystřických cyklistických okruhů a vydání nových cyklomap.  
Konkrétní úkoly: 
- doladění  cyklotras Bystřické pavučiny v návaznosti na místní cíle, 
- zjištění podmínek přenesení navržených cyklotras do GPS, včetně nutného 
programového vybavení,  
- návrh textů a dalších podkladů k mapám cyklotras,  
- vydání nových map včetně GPS, 
- návrh na dotační možnosti různých náležitostí cyklotras, 
- vypracování studie proveditelnosti Cyklistické pavučiny, 
- oslovení restaurací a ubytovatelů a návrh na možnost rozšíření na Nedvědicko, 
Novoměstsko, Žďársko, 
- prověření možnosti provozování cyklobusu se společností Zdar. 
  
Informace obecného charakteru o cyklotrasách je k dispozici na webech:   
www.greenways.cz 
www.ceskojede.cz  
www.cyklostrategie.cz 
www.cyklokonference.cz 

Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o přípravě cyklotras.  
 

7/16/2013 : Doporučení Komise kultury pro jmenování „Osobnosti roku 2013“ 
Popis : Na základě zmapování kulturního a společenského dění města Bystřice n. P. v roce 

2013 navrhuje komise kultury  nominace čtyř osobností, které se v uplynulém 
období viditelně zasloužily o reprezentaci města Bystřice n. P., dosáhly významného 
ocenění nebo se dlouhodobě podílely na rozvoji kultury  a dění ve městě.  
Nominováni byli: 
1) Vladimír Houdek  –  nominován  za  získání  prestižního  ocenění  Cena  Jindřicha    
     Chalupeckého pro nejlepšího výtvarníka ČR 
2) Petra Kinclová – nominace za vítězství na MS v Belgii 2013 ve zpracování textu 
3) Lenka Macháčková – nominace za vedení smyčcového orchestru N. Kyjovského a  
    pěveckého sboru Alter Ego. 
4) Josef Pavlíček – in memoriam,  nominace  za výchovu několika generací mladých   
    hudebníků a dlouhodobou reprezentaci města s dechovým orchestrem ZUŠ (LŠU).  
 
 
Komise kultury doporučuje radě města toto pořadí pro Osobnost roku 2013:  
1. Vladimír Houdek / nositel Ceny Jindřicha Chalupeckého 
2. Josef Pavlíček  
3. Petra Kinclová / Mistryně světa ve zpracování textu a Lenka Macháčkov   

Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje návrh komise kultury na ocenění 
Vladimíra Houdka  titulem „Osobnost roku 2013“.  



 
8/16/2013 : Rekonstrukce restaurace Club – vyúčtování 
Popis : Dne 3.9.2013 schválila rada města svým usnesením č. 18/11/2013  rozpočtové 

opatření na rekonstrukci restaurace Club. V období 18.11.-5.12. 2013 proběhla 
sama rekonstrukce. 

stavba vč. tapet, maleb, dveří, 
vzduchotechniky 924 000 
podlaha  522 900 
topení 130 000 
nábytek 466 000 
židle 219 248 
dělící závěsy, pojezdy, záclony 44 595 
elektro 180 000 
zabudovaný audio video systém 25000 
reklamní nápisy + květiny 37000 
  2 548 743 

 

Usnesení : Rada města schvaluje vyúčtování „Rekonstrukce restaurace Club“ a pověřuje odbor 
financí k realizaci rozpočtového opatření ve výši 45 tis. Kč z investiční rezervy.  

 
9/16/2013 : Ocenění nejlepších sportovců města za rok 2013 
Popis : Nominací na ocenění nejlepších sportovců města za rok 2013 se  nesešlo mnoho. Dle 

vyjádření zástupců sportovních organizací nebylo tolik kvalitních výkonů. Proto 
v kategorii sportovec byli navrženi pouze 2 sportovci. Souhrn všech nominací 
přikládáme v příloze. 
Komise z nominací doporučuje radě k ocenění: 

1. sportovec města aktivně startující za oddíl města i za oddíl jiného města (bez 
pořadí) 
Zdeněk Kolář (1996) – TK Bystřice nad Pernštejnem 

• 3.místo ve čtyřhře na MČR dorostu „Pardubická juniorka“ 
• čtvrtfinále ve dvouhře na MČR dorostu „Pardubická 

juniorka“ 
• 3.místo na celostát.žebříčku dorostenců za rok 2013 (2000 

hráčů) 
• první místa ve dvouhře a čtyřhře na turnajích v ČR 
• a mnoho dalších úspěchů 
• momentálně jako člen TK Bystřice n. P. hostuje v TK 

Agrofert  Prostějov 
      Robert König (2000) – mistr republiky v šermu fleretem v kategorii ml.  
žáků 

- člen družstva ml. ž. – mistři republiky 
 

2. Trenér nebo cvičitel aktivně působící v Bystřici n. P. 
Zdeněk Kolář st. – trenér TK Bystřic en. P. 
                              - trenér Z. Koláře ml. a dětí a mládeže TK 
  

3. Osobnost sportu Bystřice n.P: 
Marie Svačinová (84 let) – dlouholetá cvičitelka žen v TJ Sokol Bystřice n. P.
                                            stále aktivní 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje navržené kandidáty na ocenění za sportovní 
výkony roku 2013 na Plese Města Bystřice nad Pernštejnem.  

 

10/16/2013 : Prodej zbytného materiálu 
Popis : Provedením a montáží tribun ve sportovní hale se původní žebřiny staly zbytnými. 

Některé byly umístěny v hale a cca 10 – 12 ks jich je neumístitelných. Město nabídlo 



žebřiny  školám, ale ty mají své. V tuto chvíli navrhuje odbor financí nabídnout 
přebytečné žebřiny k prodeji. Obvyklá cena nových se pohybuje kolem 3 – 5 tis. Kč, 
používané žebřiny jsou na internetu v nabídce kolem 500 – 800 Kč. 

Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s prodejem zbytného materiálu – 
žebřin za 600,- Kč/ks. 

 
11/16/2013 : Rozpočtová opatření  
Popis : Finanční odbor předložil radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření č. 

127 - 129 a příjmová rozpočtová opatření  č. 35 - 37. 
Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s provedením výdajových 

rozpočtových opatření  č. 127 – 129 a příjmových rozpočtových opatření č. 35 – 37. 
 
12/16/2013 : Příprava investic pro rok 2014 
Popis : V příloze je uveden aktuální stav příprav a rozpracovanost pro investiční akce pro 

rok 2014 a dále. 
Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o přípravě investic pro rok 2014.  
 
13/16/2013 : Schválení podpisu smluv na „Rozšíření sběrného dvora“ 
Popis : Rada města schválila dne 2.9.2013  podání žádosti z OPŽP na projekt „Rozšíření 

sběrného dvora v Bystřici n. P.“ a na provedení výběrového řízení na dodavatele. 
Žádost byla přiznána se spoluúčastí města ve výši 10%  a v minulém týdnu proběhlo 
výběrové řízení na dodávku jednotlivých částí. Jedná se o dodávku nových 
velkoobjemových kontejnerů, prosévací síto a silniční váhu. Celková cena všech 
nabídek je 1 356 758,- Kč včetně DPH. Smlouvy na jednotlivé části jsou přílohou 
této předkládací zprávy. 

Usnesení : Rada města souhlasí s uzavřením smluv s firmami VÁHY PRO s.r.o., ELKOPLAST 
CZ s.r.o. a BRASCO Agroservis spol. s.r.o. na zakázku ,,Rozšíření sběrného dvora.“ 

 
14/16/2013 : Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci Centra zelených 

vědomostí z Regionálního operačního programu Jihovýchod 
Popis : Město  v současné době dospělo  k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci 

Centra zelených vědomostí z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Ta 
byla podmíněna úspěšným dokončením výběrového řízení, které bylo zdlouhavé.  
V současné době je radě předkládána smlouva.  
Jejím základním obsahem je závazek ROPu poskytnout městu  dotaci ve výši více 
než 115,5 mil. Kč na realizaci projektu Centra zelených vědomostí v tom rozsahu, 
který je vymezen  indikátory uvedenými na str. 3 v článku 4 smlouvy.  
Lhůta pro dokončení projektu se po všech peripetiích posunula na konečný termín 
04/2015, tzn. že provoz centra v plném rozsahu město očekává od začátku letní 
turistické sezóny  2015. 

Usnesení : Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Centrum 
zelených vědomostí“ ve znění dle přílohy. 

 
15/16/2013 : Žádost  Nemocnice Nové Město na Moravě o mimořádné přidělení bytu 

pro svého zaměstnance 
Popis : Organizace Nemocnice Nové Město na Moravě si podala žádost o mimořádné 

přidělení  bytu o velikosti 1+1 /případně 2+1/ pro svoji pracovnici L.S., která ve 
společnosti pracuje od srpna 2005 na dobu neurčitou. 
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě schválit přidělení bytu o velikosti 1+1 
/případně 2+1/ za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s 
možností prodloužení. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let 
od přidělení bytu u organizace Nemocnice Nové Město na Moravě.  

Usnesení : Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 /nebo 2+1/  pro 
L.S. za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení 
nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od 



přidělení bytu u organizace  Nemocnice Nové Město na Moravě. 
 
16/16/2013 : Schválení účelového daru pro ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem 
Popis : Ředitelka základní umělecké školy předkládá radě města ke schválení přijetí 

účelového daru pro ZUŠ ve výši 10.000,- Kč od dárce SRPDŠ při ZUŠ na 
spolufinancování projektu „Dar života“. 

Usnesení : Rada města schvaluje přijetí účelového daru pro Základní uměleckou školu Bystřice 
nad Pernštejnem  ve výši 10.000,- Kč od dárce SRPDŠ při ZUŠ  - spolufinancování 
projektu Dar života 

 
17/16/2013 : Žádost městského muzea o provedení rozpočtového opatření 
Popis : Ředitel městského muzea předložil  radě města  ke schválení  navýšení finančních 

prostředků na investiční akci – akvárium ve sklepních prostorách městského muzea. 
Oproti původnímu předpokladu, že tuto akci uhradí městské muzeum ze svého 
rozpočtu, došlo k navýšení investice především kvůli rozsáhlým stavebním úpravám 
sklepních prostor.   

Usnesení : Rada města schvaluje navýšení finančních prostředků na investiční akci akvárium  ve 
sklepních prostorách městského muzea o 420 tis. Kč a ukládá odboru financí a OŽÚ 
provést rozpočtové opatření v této výši z investiční rezervy. 

 


