
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 nad Pernštejnem  
č. 6 / 2015 

konané dne  28.4.2015 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin 

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

Moncmanová,  Ing. Emil Ondra 
Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Ing. Věra Vančová,  Ing. Jana Jurošová, David Starý, Ing. Roman 

Kekrt,  Ji ří Kotouček  
Omluveni : Mgr. Miroslav Novák, Mgr. Martin Horák 
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 5/2015 :  
 

POŘAD SCHŮZE 

1 / 6 / 2015 Turistická destinace „Koruna Vysočina“ 
2 / 6 / 2015 Schválení dodatku č.5 Smlouvy o dílo na akci Centrum Zelených Vědomostí 

v Bystřici nad Pernštejnem s firmou MAXPROGRES 
3 / 6 / 2015 Oprava střechy na ZUŠ 
4 / 6 / 2015 Vícepráce rekonstrukce soc. zařízení na MŠ Čtyřlístek 
5 / 6 / 2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
6 / 6 / 2015 Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro 

svého zaměstnance 
7 / 6 / 2015 Změna členů představenstva a dozorčích rad městských společností 
8 / 6 / 2015 Rozpočtová opatření 
9 / 6 / 2015 Vyjádření ÚOHS – v souvislosti s TS města a.s. 
10 / 6 / 2015 Rekonstrukce DPS – 1.etapa 
11 / 6 / 2015 Schválení dodávky pokladního a turniketového systému pro sportovní halu a 

koupaliště 
12 / 6 / 2015 II. Dodatek ke smlouvě o nájmu 
13 / 6 / 2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
14 / 6 / 2015 Zvýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 
15 / 6 / 2015 Fotbalové srdce 2015 

 
USNESENÍ: 

1/6/2015 : Turistická destinace „Koruna Vysočiny“ 
Popis : Region ORP Bystřice nad Pernštejnem se nenachází v nejznámější části regionu 

Vysočiny, kterou jsou Žďárské vrchy. Z hlediska tohoto tradičního spádového území 
pro cestovní ruch je tedy spíše na okraji, resp. na rozhraní mezi územím chápaným 
jako rekreační zázemí velké metropole (Brno), využívaným pro jednodenní či 
víkendový cestovní ruch a mezi územím dovolenkovým (Žďárské vrchy v létě, 
Novoměstsko v zimě), využívaným pro delší pobyty. Bystřicko tedy potřebuje pro 
posílení své pozice na trhu cestovního ruchu zakotvení v širší meziregionální 
spolupráci v návaznosti na rozvojovou osu zahrnující sousední ORP Nové Město na 
Moravě, ORP Žďár nad Sázavou, ORP Velké Meziříčí a ORP Tišnov. Samotné 



regiony ORP jsou příliš malé pro samostatnou sebepropagaci a budování turistické 
nabídky. Profesionální přístup k managementu a marketingu regionu skýtá větší 
možnosti v realizaci širší spolupráce pro budování společenského turistického 
regionu. Tento kontext poskytne i slabší části turistického regionu přístup 
k propagačním aktivitám a přiblíží návštěvnické veřejnosti své přednosti. 
Z tohoto důvodu Město Bystřice nad Pernštejnem svolalo setkání starostů měst Žďár 
nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Tišnov a městyse Nedvědice, 
aby představilo myšlenku spolupráce jednotlivých regionů a založení společné 
destinační společnosti pro rozvoj cestovního ruchu ve spojeném regionu. Jelikož má 
tato myšlenka u zástupců jednotlivých měst kladnou odezvu, byla sestavena pracovní 
skupina, která má za úkol rozpracovat strategii spolupráce přizvaných regionů a 
připravit základní dokumenty včetně financování. Všechny tyto materiály budou 
představeny 13. 5. 2015 politickým představitelům měst, a v případě jejich shody 
budou materiály předkládány jednotlivým zastupitelstvům. 

Usnesení : Rada města bere na vědomí informaci o přípravách turistické destinace Koruna 
Vysočiny. 

 
2/6/2015 : Schválení dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na akci Centrum zelených 

vědomostí v Bystřici nad Pernštejnem s firmou MAXPROGRES. 
Popis : Odbor správy majetku a investic předložil  Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke 

schválení dodatek č. 5 Smlouvy o dílo na Centrum zelených vědomostí v Bystřici 
nad Pernštejnem (dodávka a montáž informačního systému a ostatních 
slaboproudých systémů) s firmou MAXPROGRES s.r.o. Dodatek řeší zajištění 
závazků zhotovitele po dobu sjednané záruční lhůty. Dodatek je přílohou této 
předkládací zprávy.  

Usnesení : Rada města schvaluje dodatek  č. 5 Smlouvy o dílo s firmou MAXPROGRES s.r.o. 
 
3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ 
Popis : Odbor správy majetku a investic předložil  Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke 

schválení opravu střechy na ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem. V lednu 2015 velký 
vítr strhnul z atiky střechy oplechování. Po schůzce s pojišťovnou  bylo městu 
sděleno, že pojistka se na tuto událost  nevztahuje a že je to záležitost reklamace. Po 
té proběhly dvě schůzky na místě samém s dodavatelskou firmou, projektantem a 
dozorem stavby. Bylo zjištěno, že dodavatel dodržel vše, co technologický předpis 
žádá a vše provedl dle projektu. Vinou vyšší moci byla OSB deska, do které bylo 
oplechování upnuté, uhnilá, a proto vítr oplechování vytrhnul. Projektant navrhnul 
nové řešení, které dodavatel střechy pan Kubeš nacenil. Maximální cena za opravu 
celé střechy bez DPH činí 49 700,-Kč. Cenová nabídka je přílohou této předkládací 
zprávy. Dodavatel není plátce DPH. 

Usnesení : Rada města schvaluje opravu střechy na ZUŠ a rozpočtové opatření ve výši 
skutečných nákladů. 

 
4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních  zařízení na MŠ Čtyřlístek 
Popis : Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke 

schválení vícepráce na rekonstrukci sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek. Vícepráce 
jsou ve výši 14 043,- Kč. Jedná se o vícepráce na zdravotechnice, jejím připojení a u 
zednických prací. Při rekonstrukci záchodků pro děti se zjistilo, že je celá větev ve 
špatném stavu. Na tuto větev jsou napojeny i sociální zařízení pro personál školy, 
které nebyly zahrnuty v projektu. Zároveň tu vznikly i některé méně práce, např. 
skříňka na ručníky se pouze opravila a nedělala se celá nová. Položkový rozpočet 
více a méně prací je přílohou této předkládací zprávy.  

Usnesení : Rada města schvaluje vícepráce na opravě sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek a 
rozpočtové opatření  ve výši 14 043,- bez DPH. 

 
 



5/6/2015 :  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene     
Popis : Pro stavební řízení na vybudování přípojky NN pro stavební parcelu 125/6 v k.ú. 

Bratrušín je třeba uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  na 
třech našich parcelách v k.ú. Bratrušín. Po vybudování a zaměření skutečného  
provedení  lze uzavřít finální smlouvu pro katastrální úřad . 

Usnesení :
  

Rada města schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení VB na pozemcích p.č. 274/2, 125/9 a 125/7 v k.ú. 
Bratrušín ve prospěch E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu zřízení, provozování, 
opravování a udržování distribuční soustavy . Věcné břemeno se zřídí na dobu 
určitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH .   

 
6/6/2015 : Žádost  společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu 

pro svého zaměstnance 
Popis : Společnost Wera Werk si podala žádost o mimořádné přidělení  bytu o velikosti 2+1 

pro svoji pracovnici paní V.V., která ve společnosti pracuje od 11.11.2010. 
Odbor bytového hospodářství doporučuje  radě města schválit přidělení bytu o 
velikosti 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 společnosti Wera Werk.  

Usnesení : Rada města schvaluje   mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1  pro paní 
Valentýnu Veselou za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden 
rok s možností prodloužení nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka 
odpracování doby 3 let od přidělení bytu u společnosti Wera Werk. 

 
7/6/2015 : Změna členů představenstva a dozorčích rad městských společností 
Popis : V souvislosti se změnami právních předpisů a podzimními komunálními volbami je 

třeba provést změny některých členů představenstva a dozorčích rad městských 
společností. 
 
Bystřická tepelná s.r.o. 
Na uprázdněné místo jednatele společnosti navrhuje starosta města jmenovat  Mgr. 
Josefa Vojtu. Josef Vojta více než deset let  vykonává funkci člena dozorčí rady 
společnosti Bystřická tepelná s.r.o. Dle platného zákona o obchodních korporacích  
je třeba oddělit funkci ředitele od funkce jednatele společnosti. Ředitelem by zůstal i 
nadále pan Stanislav Loukota.  
 
Na uvolněné místo člena dozorčí rady po Mgr. Josef Vojtovi navrhuji jmenovat pana 
Ing. Hichama Nemraha.  
Ing. Hicham Nemrah má vztah k této práci a je dlouholetým zastupitelem města. 
 
Technické služby města a.s. 
Z funkce odchází dlouholetý člen dozorčí rady pan Stanislav Loukota a na jeho místo 
navrhuji jmenovat člena zastupitelstva města  pana Petra Hanzlíka. Petr Hanzlík byl 
dlouholetým ředitelem TS a práci v dozorčí radě rozumí.  
  

Usnesení : Rada města ve funkci valné hromady společnosti Bystřická tepelná s.r.o.  
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zákona o obcích  
ke dni 30.4.2015 
 
o d v o l á v á  

- Stanislava Loukotu z funkce jednatele společnosti Bystřická tepelná s.r.o. 
- Mgr. Josefa Vojtu z funkce člena dozorčí rady společnosti Bystřická tepelná 

s.r.o. 
 
ke dni 1.5.2015 



 
j m e n u j e 

- Mgr. Josefa Vojtu do funkce jednatele společnosti Bystřická tepelná s.r.o. 
- Ing. Hichama Nemraha členem dozorčí rady společnosti Bystřická tepelná 

s.r.o. 
 

Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města a.s.  
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zákona o obcích  
ke dni 30.4.2015 
 
o d v o l á v á  

- Stanislava Loukotu z funkce člena dozorčí rady  společnosti TS města a.s. 
 
ke dni 1.5.2015 
 
j m e n u j e 

- Petra Hanzlíka členem dozorčí rady společnosti TS města a.s.  
 
Rada města ukládá ředitelům příslušných společností provést legislativní změny 
v Obchodním rejstříku. 

 
8/6/2015 : Rozpočtová opatření  
Popis : Finanční odbor předkládá radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření  č. 

16 - 24 a příjmová rozpočtová opatření č. 2 - 4 
Usnesení : Rada města schvaluje provedení výdajových rozpočtových opatření č.  16 - 24 a 

příjmová rozpočtová opatření  č. 2  - 4. 
 
9/6/2015 : Vyjádření ÚOHS – v souvislosti s TS města a.s.  
Popis : Radě města bylo předloženo Rozhodnutí ÚOHS v souvislosti s městskými  

technickými službami. Součástí bodu je Rozhodnutí a dále vyjádření ředitele TS 
města a.s. :  

Dne 16. 9. 2014 obdržel ÚOHS podnět od oznamovatele, týkající se možného 
chybného postupu města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen město) při 
nekompletním uveřejnění smluv podle § 147a ZVZ uzavřených na veřejné zakázky, 
jejichž předmětem plnění jsou dodávky v oblasti odpadového hospodářství. Následně 
byla městu dne 25.11.2014 doručena žádost ÚOHS o vysvětlení tohoto stavu. 

Proto byla městem vypracována odpověď, která byla UOHS dne 1.12.2015 
odeslána. Z této odpovědi vyjímám to nejdůležitější : 

Město zřídilo dne 17.2.1994 příspěvkovou organizaci Technické služby města 
Bystřice nad Pernštejnem, jejímž hlavním předmětem činnosti byl dle její zřizovací 
listiny svoz, třídění a likvidace komunálního odpadu. Rozsah činnosti a finanční 
vztahy byly následně upraveny Smlouvou o jiných pracích a výkonech ze dne 18. 
listopadu 1994.V roce 1996 byla příspěvková organizace transformována na 
akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem se stalo a dodnes je Město Bystřice 
nad Pernštejnem. Tato společnost TS města a.s. převzala mimo jiné formou dodatku 
ke smlouvě i práva a povinnosti plynoucí z citované Smlouvy o jiných pracích a 
výkonech. Tato smlouva byla v dalších létech ještě vícekrát dodatkována a smluvní 
závazky i podrobněji upraveny zvláštními smlouvami odkazujícími se na smlouvu 
hlavní, vždy se tak však dělo uvnitř rámce stanoveného původní smlouvou. Tento 
právní stav platí i nyní.Ve vztahu k Zákonu o zadávání veřejných zakázek dále 
uvádíme, že na společnost TS města a.s. se vztahuje § 18 odst. e) ZVZ. V souvislosti 
s touto skutečností není zadavatel povinen zadávat veřejné zakázky dle tohoto 
zákona. Na níže uvedená plnění nebylo vypsáno zadávací řízení dle ZVZ.  

Dne 14.4.2015 rozhodl ÚOHS ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 



zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejné zakázce „Sběr, svoz a 
odstraňování odpadu“, když dne 14. 1. 2013 uzavřel „Dodatek č. 10 Smlouvy o 
sběru, svozu a odstraňování odpadu ze dne 30. 12. 2003“ a dne 2. 1. 2014 „Dodatek 
č. 11 Smlouvy o sběru, svozu a odstraňování odpadu ze dne 30. 12. 2003“, takto : 
Město se dopustilo správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že 
v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 147a odst. 2 
citovaného zákona neuveřejnil  „Dodatek č. 10 a 11 Smlouvy o sběru, svozu a 
odstraňování odpadu ze dne 30. 12. 2003“ uzavřený dne 2. 1. 2014 mezi zadavatelem 
a dodavatelem – TS města a.s., IČO 25303660, se sídlem K Ochozi 666, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem – ke smlouvě uzavřené na veřejnou zakázku. Zadavateli – 
město Bystřice nad Pernštejnem, IČO 00294136, se sídlem Příční 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem – se za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích 
tohoto rozhodnutí ukládá podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

Usnesení : Rada města bere na vědomí Rozhodnutí ÚOHS se všemi souvislostmi, které 
projednal a vysvětlil na jednání rady ředitel TS města a.s. 

 
10/6/2015 : Rekonstrukce DPS – 1. etapa 
Popis : V rozpočtu hospodářské činnosti na  rok 2015 je schválena částka ve výši 1,8 mil. Kč 

na 1. etapu opravy DPS. Vzhledem k náročnosti rekonstrukce, která bude probíhat  
za provozu, je nutno letos udělat rekonstrukci rozvodů elektřiny, dále vody a topení, 
to vše v přízemí budovy. Všechny hlavní rozvody budou vedeny v podhledu pod 
stropem v přízemí budovy. Letos by se provedla   rekonstrukce pouze v přízemí a 
příští rok by se mohlo pokračovat do jednotlivých bytů. 
Nabídková cena od TS města a.s. na výše uvedené práce je 1 750 000,- Kč bez DPH. 
DPH je ve výši 262 500,- Kč. Celková částka je 2 012 500,- Kč. 
Jedná se o navýšení oproti plánované částce o 212 500,- Kč. Tato částka bude také 
výdajem hospodářské činnosti.  
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s TS města a.s. za výše uvedenou částku. 

Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje nabídkovou cenu od TS města a.s. 
ve výši 1 750 000,- Kč bez DPH  /2 012 500,- vč. DPH/ a souhlasí s navýšením 
původně plánované částky o 212 500,- Kč.  
Dále rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s TS města a.s. 

 
11/6/2015 : Schválení dodávky pokladního a turniketového systému pro sportovní 

halu a koupaliště  
Popis : Pokladní a turniketový systém sportovní haly a koupaliště je užíván od svého 

otevření, tedy od roku 2002. Již několik let se projevuje zastarávání softwaru, kdy 
dodavatelská firma ukončila činnost a v současné době není zajištěna jakákoliv 
podpora systému. Software není dále upgradován a přestává být kompatibilní 
s novými operačními programy. Zároveň s tím však končí i životnost  všech 
ostatních komponentů, jako jsou turnikety na koupališti i v hale. Pokud má dojít 
k vyřešení této situace, není možné vyměnit jenom dílčí komponenty, neboť ty již 
vzhledem k technologickému vývoji nekomunikují se stávajícími. Zastupitelstvo 
města schválilo rozpočet na rok 2015, kde s touto výměnou počítá a vyhradilo si na 
tuto generální rekonstrukci 1,7 mil. Kč. 
V průběhu tohoto roku pracovníci společnosti Areál sportu a kultury  s.r.o. 
v součinnosti s odborem správním a školství realizovali poptávkové řízení, ve kterém 
bylo osloveno 10 firem zabývajících se touto problematikou. Některé z firem 
reagovaly a zaslaly nabídku, některé ne. Veškerá kritéria, zejména na kompatibilitu 
stávajícího a nového systému (převedení dat ze stávajícího systému), splnila pouze 
společnost Xerxes spol. s r.o. Její nabídková cena je 1.213.500,-Kč bez DPH. 
Součástí nabídky je generální výměna veškerého HW i SW, včetně nových síťových 
vnitřních rozvodů haly (stávající rozvody nesplňují požadavky na přenos dat).  



Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje dodávku a kupní smlouvu na dodávku 
pokladního a turniketového systému pro sportovní halu a koupaliště Bystřice nad 
Pernštejnem od firmy XERXES spol s r.o. za nabídkovou cenu 1.213.500,-Kč bez 
DPH. 

 
12 /6 /2015 :  II. Dodatek ke smlouvě o nájmu      
Popis : Po výpovědích, které dalo město  zemědělským společnostem, je možné 

zemědělskou půdou pronajmout  společnosti Eden Centre s.r.o.  tak, jak je nájemci 
postupně vydávají (smlouvy měly rozdílné výpovědní lhůty, tak je město postupně 
pronajímá Eden Centre). Další pozemky  předává městu Agro Rozsochy v k.ú. 
Rovné a Divišov a tyto lze pronajmout Eden Centre . 

Usnesení :
  

Rada města  schvaluje pronájem  zemědělských pozemků : K.ú. Divišov – p.č. 
102/8,102/2, 82/1, 82/4, 102/12, 102/17, 102/18, 109, 102/1, 102/13  o celkové 
výměře 78 897 m2. K.ú. Rovné – 584/13, 586/13, 594/5, 594/16, 558/2, 558/3, 319/2, 
316/2,316/50, 316/11, 316/54 o celkové výměře 58 464 m2. Nájemné činí 1000 
Kč/ha/ročně . Celkem nájemné činí  13 735 Kč. Tento pronájem bude řešen II. 
Dodatkem ke Smlouvě o nájmu. 

 
13 /6  /2015 :  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Popis : Pan Jiří Hanák, majitel nemovitosti na pozemku p.č. 293/6 za Vysočanem, si 

vyřizuje novou přípojku NN do svého objektu, přípojka  částečně  zasáhne do  
pozemku města. Pro stavební řízení je nutné uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. Po dokončení akce a zaměření skutečného stavu bude 
uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, která bude předmětem vkladu do 
katastru nemovitostí.  

Usnesení :
  

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen ve 
prospěch E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu  zřízení, provozování, udržování 
kabelového vedení NN  na pozemku p.č. 293/4 v k.ú. Bystřice nad Perštejnem. Věcné 
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1000Kč 
+ DPH. 

 
14/6/2015 : Zvýšení  počtu zaměstnanců Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 
 :     Usnesením rady města  č. 1/12/2013 ze dne 15.11.2013 schválila rada města 

zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu na dobu určitou do 
31.5.2015, a to na zabezpečení Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností“. Tato smlouva byla uzavřena mezi Městem 
Bystřice nad Pernštejnem a Svazem  měst a obcí ČR.   
    K realizaci tohoto projektu byl vytvořen realizační tým, který zahrnoval pracovní 
pozice  koordinátora meziobecní spolupráce, pracovníka pro analýzy a strategie, 
asistenta koordinátora a odborníka na vybranou samosprávnou činnost.  
     V současné době nabídl Svaz měst a obcí ČR Městu Bystřice nad Pernštejnem 
uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě s tím, že smlouva bude prodloužena  
o dalších 5 měsíců, přičemž realizační tým by nadále pokračoval v omezeném 
složení, a to 2 plných pracovních úvazků.   
     Tento tým zahrnuje pozici : 

- koordinátora  meziobecní spolupráce – rozsah prací odpovídá plnému 
pracovnímu úvazku po dobu  5 měsíců (1.6.2015 – 31.10.2015) 

- pracovníka pro analýzy a strategie - rozsah prací odpovídá plnému 
pracovnímu úvazku po dobu  5 měsíců (1.6.2015 – 31.10.2015) 

     Po dobu trvání tohoto dodatku projektu zajistí smluvní partner města, tedy SMO 
ČR, finanční prostředky na úhradu mezd těchto zaměstnanců včetně veškerých 
odvodů v celkové výši 415.400,- Kč.  Na základě návrhu Dodatku č. 1 smlouvy, 
kterou město obdrželo od SMO ČR, lze tyto 2 pracovní pozice obsadit a přijmout 
zaměstnance do pracovního poměru nejdříve od 1.6.2015 na dobu 5  měsíců.   
     Radě města je předkládán návrh na využití těchto finančních prostředků na práci 



týmu, který bude v rámci prodlouženého projektu pracovat jak pro obce 
Mikroregionu Bystřicko,  tak pro město. S ohledem na výše uvedené navrhuji radě 
města ke schválení zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 
dobu určitou, a to zvýšení o 3 zaměstnance na dobu od 1.6.2015 do 31.10.2015. 
Mezi tyto 3 zaměstnance by byly rozděleny 2 plné pracovní úvazky, které budou 
plně hrazeny z prostředků poskytnutých Svazem měst a obcí.  Tito zaměstnanci by 
nadále nebyli zařazeni do žádného odboru městského úřadu, ale byli by řízeni přímo 
starostou města.  

Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem  podle ust. § 102 odst. 2, písm. j) zák. čís. 
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů : 
s c h v a l u j e     

1. s účinností od 1.6.2015 zvýšení   počtu zaměstnanců – úředníků  Městského 
úřadu Bystřice nad Pernštejnem o  3 na dobu určitou do 31.10.2015 

2. rozdělení 2 plných pracovních úvazků mezi 3 úředníky na realizaci Dodatku 
č. 1 Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností“ takto : 

- koordinátor meziobecní spolupráce – úvazek 0,7 
- pracovník pro analýzy a strategie – úvazek 0,65 
- pracovník zajišťující pozici koordinátora v rozsahu 0,3 úvazku a pozici  

pracovníka pro analýzy a strategie v rozsahu 0,35 úvazku 
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ mezi Svazem měst a obcí 
ČR a Městem Bystřice nad Pernštejnem včetně 1 přílohy.  

 
15/6/2015 : Fotbalové srdce 2015  
 :     V měsíci červnu 2015 proběhnou na území Kraje Vysočina utkání „A“ družstev 

českých a slovenských prvoligových klubů.  Nad akcí Česko-slovenské fotbalové 
srdce 2015 k poctě Vysočiny převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina. V rámci této 
akce proběhne dne 27.6.2015 v 1600 hodin fotbalové utkání v Bystřici nad 
Pernštejnem mezi kluby FK Dukla Praha a AS Trenčín. 
    K výše uvedené akci se chystá prezentace Fotbalové srdce 2015 v časopisu Moje 
Země. Města, v nichž bude probíhat toto fotbalové utkání, mohou prezentovat svoje  
město a  mikroregion v rozsahu 4 stran. Velká příloha v tomto časopise vyjde 
4.6.2015. 

Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem  schvaluje prezentaci města a mikroregionu 
v časopise Moje Země  v rámci propagace akce Fotbalové srdce 2015 a schvaluje 
částku 20 tis. Kč + DPH na reklamu a prezentaci města a mikroregionu.  

 


