
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. 8 / 2014 

konané dne  17.6.2014 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin 

 
Přítomni  Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, MUDr. Pavel 

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

Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Ing. Věra Vančová, Ing. Jana Jurošová, Ing. Roman Kekrt 
Omluveni :  
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 7/2014 :  
 

POŘAD SCHŮZE 

1 / 8 / 2014 Žádost o sponzorský dar – Ing. Jitka Císařová – ME v šipkách 
2 / 8 / 2014 Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva TS města a.s. 
3 / 8 / 2014 Odměny ředitelů městských společností za rok 2013 
4 / 8 / 2014 Stěhování Úřadu práce, pracoviště Bystřice nad Pernštejnem 
5 / 8 / 2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch firmy itself s.r.o. 
6 / 8 / 2014 Žádost Diama s.p., o.z. Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého 

zaměstnance 
7 / 8 / 2014 Žádost společnosti Gama Group, České Budějovice, provoz Jimramov o 

mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance 
8 / 8 / 2014 Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro 

svého zaměstnance 
9 / 8 / 2014 Žádost MŠ v Bystřici n.P. o mimořádné přidělení bytu pro svého učitele 
10 / 8 / 2014 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení 
11 / 8 / 2014 Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu O.V. 
12 / 8 / 2014 Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu J.K. 
13 / 8 / 2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – K.V. 
14 / 8 / 2014 Schválení použití vráceného finančního příspěvku z fondu kultury města  
15 / 8 / 2014 Schválení termínů zasedání rady ve 2. pololetí 2014 
16 / 8 / 2014 Žádost Jednoty Orel o zajištění dopravy na Vítochovskou pouť 
17 / 8 / 2014 Rekonstrukce vodovodu na ulici Hornická 
18 / 8 / 2014 Hřiště Dvořiště 
19 / 8 / 2014 Odstavná plocha u domu 950-952 
20 / 8 / 2014 Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2013 
21 / 8 / 2014 Změna nájemní smlouvy na smlouvu o výpůjčce – TS města a.s. 
22 / 8 / 2014 Smlouva – EKOKOM – o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
23 / 8 / 2014 Schválení účetní závěrky Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013 
24 / 8 / 2014 Rozpočtová opatření 
25 / 8 / 2014 Zákon o obchodních korporacích a jeho dopad do zakladatelských smluv 

městských obchodních společností 



26 / 8 / 2014 Rozšíření a úprava parkovací plochy před BD 930-932 
27 / 8 / 2014 Změna organizační struktury Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 
28 / 8 / 2014 Nákup bezdrátových náhlavních mikrofonů vč. vysílačů do KD 
29 / 8 / 2014 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku ART – spolek uměleckého vzdělávání 

v budově Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem 
30 / 8 / 2014 Jednorázové uzavření cesty a cyklostezky na akci 
31 / 8 / 2014 Místní referendum 
32 / 8 / 2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu s EDEN CENTRE s.r.o. 
33 / 8 / 2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s. 
34 / 8 / 2014 Platový postup ředitele ZŠ Nádražní  
35 / 8 / 2014 Smlouva o zapojení ŽS Bystřice n.P.,. Rožná, Věžná a Rozsochy do IDS Jm kraje 
36 / 8 / 2014 Nový správce optické metropolitní sítě 
ŮZE PO 
ŘAD  SCHŮZE 

USNESENÍ: 
1/8/2014 : Žádost o sponzorský dar – Ing. Jitka Císařová – ME v šipkách 
Popis : Dne 28.5.2014 obdrželo vedení města žádost o sponzorský dar k podpoře účasti na 

ME EDU v šipkách, které se koná v Chorvatsku.  
Usnesení : Rada města schvaluje sponzorský dar Ing. Jitce Císařové  k podpoře účasti na ME 

v šipkách ve výši 8.000,- Kč. 
   
2/8/2014 : Schválení smluv  o výkonu funkce člena představenstva TS města a.s. 
Popis :       Rada města ve funkci valné hromady městských společností schválila na svých  

zasedáních dne 15.4.2014 a 6.5.2014 smlouvy o výkonu funkce jednatelů městských 
společností s ručením omezeným a dne 27.5.2014 smlouvu o výkonu funkce člena 
představenstva ve funkci předsedy představenstva akciové společnosti TS města a.s. 
      Podle ust. § 777 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se ujednání smluv o 
výkonu funkce a o odměně musí uzpůsobit tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne 
účinnosti tohoto zákona (tedy do 30.6.2014), jinak  platí, že je výkon funkce od 
1.7.2014 bezplatný. Z tohoto důvodu musí  být radě města předloženy ke schválení 
všechny smlouvy o výkonu funkce jednatelů městských společností s ručením 
omezeným  a členů představenstva akciové společnosti do 30.6.2014 tak, aby byly 
v souladu s citovaným zákonem.    
     S odkazem na výše uvedené jsou radě města předkládány poslední smlouvy o 
výkonu funkce podle ust. § 59 a násl. zák. čís. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, které uzavírá rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města 
a.s. se členy  představenstva Ing. Karlem Pačiskou a Mgr. Josefem Vojtou.   
  Těmito  novými smlouvami se ruší všechny dříve uzavřené smlouvy o výkonu 
funkce člena představenstva uzavřené mezi uvedenými členy představenstva  a 
městskou akciovou společností.  

Usnesení : Rada města   ve funkci valné hromady společnosti TS města a.s.   
s c h v a l u j e     
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c)  zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů : 
s účinností od 20.6.2014 

- Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva  uzavřenou mezi valnou 
hromadou společnosti TS města a.s. a Ing. Karlem Pačiskou  

- Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva  uzavřenou mezi valnou 
hromadou společnosti TS města a.s. a Mgr. Josefem Vojtou 

 
3/8/2014 Odměny ředitelů městských společností za rok 2013 
Popis: Rada města projednala návrh odměn ředitelům městských společností za rok 2013. 

Zálohy na odměny za rok 2013 byly jednotlivým ředitelům schváleny v listopadu  



2013 a vyplaceny ve mzdě za listopad 2013. Rada města schválila doplatky odměn 
ředitelům městských společností dle návrhu předloženého starostou a místostarostou 
města.  

Usnesení Rada města   ve funkci valné hromady společností založených Městem Bystřice nad 
Pernštejnem  
s c h v a l u j e     
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c)  zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů doplatky ročních odměn ředitelů městských společností za rok 2013 dle 
Přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. Doplatek odměn bude vyplacen ve 
výplatním termínu červen 2014.  

 
4/8/2014 : Stěhování Úřadu práce, pracoviště Bystřice nad Pernštejnem     
Popis : Během měsíce února 2014 byla provedena revize kotle a komínu na domě č.p. 408, 

který je v současné době předmětem nájemního vztahu  mezi městem Bystřice nad 
Pernštejnem &  ČR- Úřadem práce. Při této revizi byl zjištěn prasklý komín a lze 
předpokládat, že tato nemovitost bude v nejbližších letech vyžadovat další nemalé  
prostředky do údržby a oprav. Městu se uvolnila část prostor v domě č.p. 15 
v Bystřici nad Pernštejnem  a Úřadu práce byla nabídnuta možnost přestěhování do 
domu čp. 15 (Vysočan). Tato varianta byla vedením města důkladně rozpracována a 
pro město z ní vyplynuly  určité závazky.  Úřad práce požaduje ještě další 2 
kanceláře  ve druhém patře. V jedné bylo jednatelství p. Kučery pro Českou 
pojišťovnu a v druhé  je JUDr. Hana Hornyšová a dva podnájemci ( se souhlasem 
města), a to Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Geodézie Jaromíra Vojty. 
Česká pojišťovna odešla po dohodě s městem do jiného podnájmu a  JUDr. 
Hornyšová také projevila ochotu k přestěhování.  V uvolněných prostorách po 
finančním úřadu budou využity rozvody pro počítače a  rozvody NN pro počítačovou 
síť. Na tuto síť bude potřeba připojit tři kanceláře ve druhém patře a v nich  udělat 
nové rozvody NN. Ve  třech místnostech je nutná  výměna osvětlení  a provedení  
stavebních  úprav,  které spočívají ve vybudování místnosti pro server, dále 
propojení  dvou kanceláří novými dveřmi a vybudování kuchyňky včetně připojení 
na sítě. Tyto náklady, které byly rozpočtovány ve výši 373.143 Kč, požaduje ÚP 
uhradit městem a ÚP by je splácel  ve zvýšeném nájmu po dobu 5 let. Výše 
nájemného činí  ( základní nájemné  – sazba stejná, jakou má  FÚ – 223.248 Kč, 
(stávající nájemné na Tyršově je 141.836 Kč)  a po dobu 5 let by bylo nájemné 
zvýšeno o 75 000 Kč ročně. Jediným nákladem, který by hradilo město,  by bylo 
přebudování nákladního výtahu na osobní. Toto přebudování výtahu představuje 
částku cca 800 000 Kč ( včetně DPH). Hlavním záměrem je soustředit státní úřady – 
finanční úřad, katastrální úřad a úřad práce - do jedné nemovitosti a vybudováním 
výtahu zajistit bezbariérový přístup pro klienty všech shora uvedených institucí. 
Město pak bude moci odprodat nepotřebný majetek. 

Usnesení :
  

Rada města  schvaluje  stěhování  ÚP z domu čp. 408 na ulici Tyršova  do domu čp. 
15 na Masarykově náměstí a dále schvaluje potřebné stavební úpravy dle předkládací 
zprávy.   

 
5/8/2014 : Zřízení věcného břemene ve prospěch firmy itself s.r.o.     
Popis : V roce 2008 uzavřelo město s firmou Self Servis smlouvu o zřízení věcného břemene 

na optickou síť, která byla vedena od vlakového nádraží až na MěÚ. Některé 
pozemky v trase nebyly obecní a právě několik pozemků bylo v té době 
Pozemkového fondu ČR. Mezitím město tyto pozemky získalo do vlastnictví a je 
potřeba vyřešit věcná břemena i na tyto pozemky . Firma Self Servis se v mezidobí 
transformovala na firmu itself  s.r.o. . Smlouva bude stejně jako předchozí úplatná a 
na dobu neurčitou  

Usnesení :
  

Rada města schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě  spočívající v právu uložení,  
provozování, údržby a oprav podzemní komunikační sítě ve prospěch firmy  itself, 



s.r.o. na pozemcích 2958/2, 2958/42, 2958/7, 2958/29, 2958/45, 2958/46, 2967, 
3042, 3044, 3222/287 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno bude zřízeno 
úplatně za jednorázovou cenu 7846 Kč + DPH a na dobu neurčitou.  

 
6/8/2014 : Žádost  Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro 

svého zaměstnance 
Popis : Diamo s.p. OZ Dolní Rožínka si podal žádost o mimořádné přidělení  bytu o 

velikosti 2+1 pro svého pracovníka  R.H., který ve společnosti pracuje od 2.1.2012  
na dobu neurčitou. 
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě města schválit přidělení bytu o 
velikosti 2+1 za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností 
prodloužení. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od 
přidělení bytu u podniku Diamo.  

Usnesení : Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1  pro pana R. H.  
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 podniku Diamo. 

 
7/8/2014 : Žádost   společnosti  Gama Group, České Budějovice, provoz Jimramov o 

mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance 
Popis : Společnost Gama Group, České Budějovice, provoz Jimramov podala žádost o 

mimořádné přidělení  bytu o velikosti 2+1 pro svoji pracovnici  paní V.B. , která ve 
společnosti  pracuje od 2.1.2012 na dobu neurčitou. 
Odbor bytového hospodářství doporučuje  radě města schválit přidělení bytu o 
velikosti 2+1 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 společnosti  Gama Group České Budějovice, provoz 
Jimramov. Paní Veronika Bílková nemá žádné dluhy vůči městu. 

Usnesení : Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 za smluvní 
nájemné ve výši 39,- Kč/m2  na dobu určitou s možností prodloužení nájemní 
smlouvy pro paní V.B. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let 
od přidělení bytu u společnosti Gama Group, České Budějovice, provoz  Jimramov. 

 
8/8/2014 : Žádost  společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu 

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

pracovnici paní M.Č., která ve společnosti pracuje od 2.5.2013.  
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě města schválit přidělení bytu o 
velikosti 1+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 souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 (případně 2+1) 
pro paní M.Č. 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. 

 
9/8/2014 : Žádost  MŠ v Bystřici n.P. o mimořádné přidělení bytu pro svého učitele 
Popis : Ředitelka MŠ Bystřice n.P. požádala  o mimořádné přidělení  bytu o velikosti 2+1 

pro učitelku MŠ M.H., která zde pracuje od srpna 2013. Proto bude až v srpnu 2014  
splňovat podmínku odpracování alespoň 1 roku u zaměstnavatele, který pro ni žádá 
byt. 
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě města schválit přidělení bytu o 
velikosti 2+1 za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností 
prodloužení. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od 



přidělení bytu u MŠ Bystřice n.P. Byt bude přidělen až během srpna 2014, kdy bude 
splněna výše uvedená podmínka. 

Usnesení : Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1  pro M. H. 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 ZUŠ.  Byt bude přidělen nejdříve v srpnu 2014. 

 
10/8/2014 : Žádosti o prominutí poplatků z prodlení 
Popis : V souvislosti s vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2013 si 

nájemníci podali žádost o prominutí poplatků z prodlení. Dluhy na nájmu byly 
uhrazeny a byla vždy zaplacena i polovina poplatku z prodlení. Žadatelé nemají 
žádné dluhy vůči městu. 
Jedná se o tyto žadatele: 
1/ P.K., dluh za 1/2013 a 6/2013 uhrazen a žádá o prominutí poloviny poplatků 
z prodlení ve výši 1 460,- Kč. 
2/ V.B., dluh za období 1-9/2013 uhrazen a žádá o prominutí poloviny poplatků 
z prodlení ve výši 6 238,- Kč. 
Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno poplatek z prodlení odpustit. 

Usnesení : Rada města souhlasí s prominutím poloviny poplatků z prodlení u těchto nájemníků: 
1/ P.K.  ve výši 1 460,- Kč. 
2/ V.B. ve výši 6 238,- Kč. 

   
11/8/2014 : Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu O.V.    
Popis : Paní O.V. bydlí v  bytě  o velikosti 3+1.  Bude se stěhovat do rodinného domu. Ve 

stejném domě v bytě 1+1 bydlí pan J.S., který má zájem o převod nájemní smlouvy. 
Žádá radu o mimořádné přidělení tohoto bytu. V bytě jsou provedeny různé úpravy. 
Nabízí  předplacené nájemné ve výši 100 000,- Kč.  

Usnesení : Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 3+1 panu J. S. za 
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou jeden rok s možností prodloužení. Podmínkou přidělení bytu je složení 
předplaceného nájemného ve výši 100 000,- Kč na účet pronajímatele. 

 
12/8/2014 : Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu J.K.   
Popis : Pan J.K. bydlí v  bytě o velikosti 2+1. Bude se stěhovat do rodinného domu. Jedná se 

o byt v nástavbě, je zde kuchyňská linka na míru a nové podlahové krytiny. O byt  
má zájem A.S. Žádá radu o mimořádné přidělení tohoto bytu. Nabízí  předplacené 
nájemné ve výši 50 000,- Kč.  

Usnesení : Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu  o velikosti 2+1  paní A. S. za 
stávající věcně usměrněné nájemné. Nájemní smlouva bude na dobu určitou jeden 
rok s možností prodloužení. Podmínkou přidělení bytu je složení předplaceného 
nájemného ve výši 50 000,- Kč na účet pronajímatele. 

 
13/8/2014 : Žádost o prominutí poplatků z prodlení – K.V.  
Popis : Paní K.V.  byla nájemcem městského bytu. Za dobu trvání nájemního vztahu od 

7/2010 do 6/2011  zde vznikl dluh na nájemném ve výši 45 001,- Kč, včetně 
poplatků z prodlení ve výši 111 603,- Kč.  
Město podalo žalobu na zaplacení uvedené částky k okresnímu soudu. K.V.  na 
základě vyrozumění od soudu zaplatila celý dlužný nájem  a 20 000,- Kč poplatků 
z prodlení. Dále se zavázala ke splátkám po 4 000,- Kč, které pravidelně hradí.  
U Okresního soudu  ve Žďáře n.S. proběhlo jednání, kde došlo ke smíru mezi 
účastníky řízení. Na základě smíru je žalovaná povinna zaplatit celou částku po 
splátkách ve výši 4 000,- Kč a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů 
řízení.  K.V.  se proti vydání platebního rozkazu odvolala a v důsledku toho došlo 
k dalšímu jednání  a  zvýšení nákladů řízení.  



Paní K.V. žádá město o prominutí částky 48 000,- Kč. 
Vzhledem k uzavřenému smíru před okresním soudem  a s odkazem na výrok, že  
žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení, nedoporučuje odbor 
bytového hospodářství  schválit prominutí částky ve výši 48 000,- Kč.  

Usnesení : Rada města schvaluje prominutí části dlužné  částky za neuhrazené poplatky 
z prodlení ve výši  20.000,- Kč  paní K.V. Prominutí částky 20.000,- Kč je vázáno na 
úhradu zbývající části  dlužné částky ve výši 28.000,- Kč ze strany K.V. na účet 
města Bystřice nad Pernštejnem.   

   
14/8/2014 : Schválení použití vráceného finančního příspěvku z fondu kultury m ěsta 

Bystřice nad Pernštejnem 
Popis : Bystřické národní divadlo v roce 2014 nevyužije a vrací přidělenou dotaci ve výši 

20.000 Kč z fondu kultury.  
Dne 9.6. 2014 schválila komise kultury  použít vrácené finanční prostředky 
následovně – uspokojit žádosti, které se v prvním kole umístily pod čarou.  

Hudební škola Yamaha – Mgr. Helena Horáková – Koncert HŠY v KD  
Bystřice nad Pernštejnem. Podpora bude využita na pronájem sálu KD a 
propagaci akce. 
Jitka Benová – „Karlovarský hlas 2014“ -  celorepubliková pěvecká soutěž. 
Podpora bude využita na dopravu a ubytování soutěžící. 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise kultury na dodatečné přidělení 
příspěvků z grantu rozvoje kultury ve městě: 
Hudební škola Yamaha – Koncert v KD – ve výši 3.000 Kč 
Jitka Benová – Karlovarský hlas 2014  - ve výši 17.000 Kč 

 
15/8/2014 : Schválení termínů zasedání rady ve 2. pololetí  2014 
Popis : Starosta města Bystřice nad Pernštejnem předkládá radě města ke schválení návrh 

termínů zasedání obou orgánů města ve 2. pololetí 2014. 
Rada města 
Rada č.   9/2014                             8.7.2014 ve 14,30 hodin 
Rada č. 10/2014                             5.8.2014 ve 14,30 hodin 
Rada č. 11/2014                             2.9.2014 ve 14,30 hodin 
Rada č. 12/2014                           23.9.2014 ve 14,30 hodin 
Zastupitelstvo města :     
Zastupitelstvo č. 20/2014           17.9.2014 v 15,00 hodin – zasedací místnost MěÚ 

Usnesení : Rada města bere na vědomí navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva 
města ve 2. pololetí 2014 a souhlasí s konáním zasedání volených orgánů města 
v termínech navržených starostou města. 

 
16/8/2014 : Žádost Jednoty Orel o zajištění dopravy na Vítochovskou pouť 
Popis : Zástupce Jednoty Orel se obrátil na Město Bystřice nad Pernštejnem se žádostí o 

zajištění dopravy na Vítochovskou pouť, která se bude konat v sobotu 5.7.2014. 
Jednota Orel zajišťovala každoročně kyvadlovou dopravu na Cyrilometodějskou 
pouť ve Vítochově  dle jízdního řádu, který je přílohou této zprávy. Doprava byla 
zajišťována společností Zdar na základě objednávky Jednoty Orel. Jeden 
„dobrovolník“ vybíral v autobusu jízdné ve výši 15,- Kč za dospělého a  5,- Kč za 
dítě.  Toto vybrané jízdné se předávalo Jednotě Orel, která poté hradila fakturu za 
objednané služby společnosti ZDAR. 
Takto vybrané jízdné většinou nepostačilo na úhradu  faktury,  takže každoročně  
Jednota Orel doplácela na dopravu rozdíl v částce cca 1.100,- Kč. 
Jednota Orel se tedy obrátila na město s tím, že nemá na tyto náklady na dopravu 
finanční prostředky, proto by dopravu, potažmo  případný rozdíl mezi vybraným 
jízdným a fakturou za objednané služby,  mělo hradit Město Bystřice nad 
Pernštejnem.   



Problém spojený s tímto řešením spočívá v tom, že řidič společnosti ZDAR nebude 
vybírat jízdné, protože se jedná o objednávku dopravy, nikoliv o zajištění pravidelné 
linky dle jízdního řádu. V takovém případě by celou dopravu  hradilo město a  
„poutníci“ by se vezli zdarma. Město by proto muselo zajistit člověka, který bude  
vybírat jízdné, případně objednat takovou dopravní společnost, jejíž řidič  pro město 
jízdné vybere.  

Usnesení : Rada města neschvaluje  zajištění dopravy na Vítochovskou pouť  ze strany města a 
nesouhlasí s úhradou rozdílu mezi vybraným jízdným a fakturovanou částkou za 
objednanou dopravu ze strany města.             

 
17/8/2014 : Rekonstrukce vodovodu na ulici Hornická 
Popis : Vzhledem k plánované rekonstrukci chodníku na ulici Luční se na křižovatce 

„dotkneme“ i vodovodu (viz. příloha), který je nutný rekonstruovat. Abychom 
ušetřili čas, navrhujeme, aby opravu zrealizovala bystřická provozovna VAS, a to 
formou in house kontraktu. Rozpočtové náklady stavby jsou 321 968,- Kč bez DPH, 
cena za realizaci VAS ve výši 83 % rozpočtových nákladů, tj. za 267 233 Kč bez 
DPH. Podle pravidel Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) pro rekonstrukce 30 % 
nákladů hradí město, 70 % nákladů SKV. 

Usnesení : Rada města schvaluje rekonstrukci vodovodu na ulici Hornická formou in house 
kontraktu firmou VAS a. s. 

 
18/8/2014 : Hřiště Dvořiště 
Popis : V místní části Dvořiště samospráva dlouhodobě hledá místo pro výstavbu dětského 

hřiště. Jednou z možností bylo výletiště, ale je v soukromým rukou bez možnosti 
prodeje. Další lokalitou je městské pole za Kubíkovými, ale zatím není stavba 
možná, neboť není schválena změna ÚP a také je to lokalita mimo vesnici. Nyní se 
naskýtá možnost koupě bývalé váhy vpravo  při vjezdu do vesnice a případně i 
dalších přilehlých pozemků, tedy v prostoru, kde v minulosti hřiště bývalo. Pro 
rozvoj této myšlenky je třeba souhlas rady s tímto záměrem. 
Jedná se o tyto pozemky vše v k. ú. Dvořiště: 

- p. č. 430 a 340/4, výměra dohromady 736 m2 včetně budovy váhy, majitelka 
Lucie Bukáčková, v realitní kanceláři je cena 280 tis. Kč, 

- p. č. 74/3 a 74/4, výměra dohromady 1562 m2, majitel Josef Vondra, cena pro 
jednání 20 Kč/m2, celkem tedy cca 31 240 Kč, 

- p. č. 74/2, výměra 1727 m2, majitelka Jarmila Havlová, cena pro jednání 20 
Kč/m2, celkem tedy cca 34 540 Kč. 

Usnesení : Rada města schvaluje přípravu koupě pozemků p. č. 74/3, 74/4 a 74/2 v k. ú. 
Dvořiště pro stavbu dětského hřiště. 

 
19/8/2014 : Odstavná plocha u domu čp. 950 - 952 
Popis : Začátkem stavby zimního stadionu se projevila kritická situace přístupové cesty, 

zejména v úseku mezi domem čp. 950-952 a biomasovou kotelnou. V tomto úseku 
stojí auta na silnici a nedá se zde prakticky projet. Navrhovaným řešením je rozšíření 
odstavné plochy pro auta – viz. příloha, kdy by auta nebránila v provozu na silnici a 
stála na odstavné ploše. Bylo by nutné  vytvořit drobný projekt, přičemž realizaci by 
provedly  TS za předpokládané náklady 100 Kč/m2, s rezervou tedy do 150 tis. Kč. 

Usnesení : Rada města schvaluje výstavbu odstavné plochy u domu čp. 950-952 
 
20/8/2014 : Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2013 
Popis : Předseda představenstva společnosti TS města, a.s. Ing. Roman Kekrt předložil radě 

města výroční zprávu společnosti za rok 2013 a účetní závěrku s přílohami. Zpráva 
auditora a jeho výrok je bez výhrad. Dále předložil  návrh na schválení auditorské 
společnosti pro ověření účetní závěrky pro rok 2014. 

Usnesení : Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s. 



− bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami 

− bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti o stavu majetku k 31.12. 
2013  

− schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013, která vykazuje zisk ve výši 
1 321 557,82 Kč 

− souhlasí s následným zúčtováním zisku na 
účet 421100 – základní rezervní fond -                                      67.000,00 Kč 
účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let                            254 557,82 Kč 
účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let                                      0,00 Kč 
účet 364100 – výplata podílu na zisku                                   1 000.000,00 Kč 

Výplata podílu na zisku bude vyplacena na běžný účet akcionáře – Města Bystřice 
nad Pernštejnem do 15.7.2014. 
Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s. schvaluje pro 
ověření účetní závěrky pro rok 2014 společnost A.C.A. Audit, s.r.o., Žďár nad 
Sázavou 

 
21/8/2014 : Změna nájemní smlouvy na smlouvu o výpůjčce – TS města a.s. 
Popis : V souvislosti s dotační akcí Bueno pořídilo město  automobily, stroje a kontejnery. 

Vše bylo pořízeno v průběhu let 2009 – 2010. Na základě nájemní smlouvy je město 
postupně svěřovalo do užívání  společnosti TS města Bystřice. Smlouvy byly 
postupně uzavírány na dobu 5ti let tak, aby nájemné pokrylo náklad města. Celá 
dotační akce byla uzavřena v roce 2010,  podmínkou dotace je 5ti letá udržitelnost, 
po kterou musí být vlastníky těchto předmětů město.  Smlouva o výpůjčce bude tedy 
pokrývat dobu od konce každé jednotlivé nájemní smlouvy do doby udržitelnosti – 
čili konce roku 2015. V této chvíli řeší město  smlouvu o výpůjčce na MAN a 
Manipulátor, další smlouvy budou radě předkládány  ke schválení  v termínech tak, 
jak uplyne doba nájemní smlouvy.          

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje smlouvy o výpůjčce – předmět smlouvy 
automobil MAN typ TGS 28.360 6x4-4 BL reg. zn. 3J3 8155 a teleskopický 
manipulátor MANITOU MLT 523 TMU reg. zn. J025453. 

 
22/8/2014 : Smlouva – EKOKOM – o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z 

obalů  
Popis : V souvislosti s NOZ, který přináší změny do smluvních vztahů, je nutno  upravit 

smlouvu s firmou Ekokom, která městu zajišťuje zpětný odběr a využití odpadu 
z obalů. Firma, která je pověřena městem, jsou  TS města a.s., příjemcem bonusů je 
město.   

Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem  doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
smlouvu s firmou  Ekokom.   

 
23/8/2014 : Schválení účetní závěrky M ěsta Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013 
Popis : Finanční výbor předložil  radě města zápis a návrh na schválení účetní závěrky za 

rok 2013 včetně svého zjištění, kde neshledal závad a nedostatků. Současně je 
předkládán Komentář k účetní závěrce, kde jsou jednotlivé výkazy popsány a 
komentovány.    

Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
Účetní závěrku Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013.  

 
24/8/2014 : Rozpočtová opatření    
Popis : Finanční odbor předkládá radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření  č. 

17 – 45,  příjmová rozpočtová opatření  č. 7-14 a v položce změna financování č. 2  
Usnesení : Rada města schvaluje provedení výdajových rozpočtových opatření č. 17 – 45, 

příjmových rozpočtových opatření č. 7-14 a v položce změna financování č. 2  



 
25/8/2014 : Zákon o obchodních korporacích a jeho dopad do zakladatelských smluv 

městských obchodních  společností 
Popis : Zrušení obchodního zákoníku a schválení nového zákona a obchodních korporacích 

č. 90/2012 Sb. vyvolalo nutnost změn zakladatelských listin a změn stanov akciové 
společnosti. Radě města ve funkci valné hromady založených obchodních 
společností jsou předkládána ke schválení nová znění  zakladatelských listin 
společností a stanovy akciové společnosti, které obsahují nutné změny jak ze strany 
živnostenského oprávnění, tak ze strany zákona o obchodních korporacích. 

Usnesení : Město Bystřice nad Pernštejnem činí – rozhodnutí jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady : 

- Společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. 
- Společnosti Poliklinika města Bystřice n.P. s.r.o. 
- Společnosti Bystřická tepelná s.r.o. 
- Společnosti Eden centre s.r.o. 

Jediný společník výše uvedených společností rozhoduje o změně zakladatelské 
listiny společností dle přílohy. 
Rada města ve funkci valné hromady schvaluje stanovy společnosti TS města a.s.  
Rada města doporučuje změny zakladatelských listin a  stanov akciové společnosti 
ke schválení zastupitelstvu města.  

 
26/8/2014 : Rozšíření a úprava parkovací plochy před bytovým domem čp.  930-932 
Popis : Při stavebních pracích na úpravě bytového domu Novoměstská č.p. 930-932 byla 

předána na městský úřad žádost nájemníků o úpravu parkovací plochy včetně jejího 
rozšíření. Jedná se o rozšíření parkovacího stání před vchody čp. 931-932 na stejnou 
délku, jako jsou parkovací stání před vstupy do čp. 930 – 931, a to  včetně vyrovnání 
nerovností na této části. Dle cenové nabídky od zhotovitele stavebních úprav jsou 
náklady na tuto akci vyčísleny na 145 000,- Kč včetně DPH. Radě  města je 
předkládán ke schválení návrh  této úpravy a rozpočtové opatření na částku 
145 000,- Kč včetně DPH. 

Usnesení : Rada města schvaluje rozšíření a úpravu parkovací plochy před bytovým domem  
Novoměstská čp. 930 – 932 a schvaluje rozpočtové opatření ve výší 145 000,- Kč 

 
27/8//2014 : Změna organizační struktury M ěstského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 
Popis :    Rada Města Bystřice nad Pernštejnem rozhodla svým Usnesením č. 14/15/2006 ze 

dne 21.11.2006 o nutnosti změny rozdělení pravomocí v rámci činnosti některých 
odborů MěÚ a s tím souvisejících změnách organizační struktury městského úřadu.  
   Rada města zrušila ke dni 31.3.2007 finanční odbor, odbor obecní živnostenský 
úřad a odbor výstavby a územního plánování MěÚ a zřídila od 1.4.2007 odbor 
správy majetku a investic a odbor územního plánování a stavebního řádu.  
   Vzhledem k  tomu, že nebylo  žádoucí zvyšovat počet již zřízených odborů MěÚ, 
byl sloučen finanční  odbor  a obecní živnostenský úřad a zřízen  odbor financí a 
obecního živnostenského úřadu MěÚ. V rámci tohoto odboru bylo zřízeno finanční 
oddělení a oddělení obecního živnostenského úřadu. 
    Na základě vypsaných výběrových řízení byli radou města jmenováni vedoucí 
všech nově zřízených odborů. Byla vypsána rovněž výběrová řízení na vedoucí 
oddělení, přičemž funkce vedoucího finančního oddělení nebyla nikdy obsazena a  
do funkce vedoucí oddělení obecního živnostenského úřadu byla jmenována Ing. 
Marie Hanáková. (tehdy Nováčková). 
     Na základě dohody o ukončení pracovního poměru končí pracovní poměr mezi 
Městem Bystřice nad Pernštejnem a Ing. Marií Hanákovou ke dni 30.6.2014. Obě 
oddělení odboru financí a OŽÚ jsou tedy ke dni 30.6.2014  bez vedoucího oddělení. 
Vzhledem k tomu, že fakticky nefunguje zřízené oddělení finanční a činnost 
oddělení obecního živnostenského úřadu je zajišťována 3 zaměstnanci města bez 



toho, že by bylo nutné  mít na tomto úseku zřízenu funkci vedoucího oddělení, 
doporučuji radě města zrušit obě oddělení odboru financí a obecního živnostenského 
úřadu ke dni 30.6.2014 s tím, že činnost celého odboru bude zastřešovat jeden 
vedoucí odboru financí a obecního živnostenského úřadu. 

Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem  podle ust. § 102 odst. 2, písm. f) zák. čís. 
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů : 
z r u š u j e  
ke dni 30.6.2014  
 

1) oddělení finanční odboru financí a obecního živnostenského úřadu 
Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 

2) oddělení obecního živnostenského úřadu odboru financí a obecního 
živnostenského úřadu Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 

 
28/8/2014 : Nákup bezdrátových náhlavních mikrofonů vč. vysílačů do KD 
Popis : Vedení města přislíbilo zejména na základě úspěchů dětského divadla pod vedením 

Martiny Olivové nákup náhlavních mikrofonů, kterými KD nedisponuje, a které by 
se využívaly i v ostatních programech. Nyní se tyto mikrofony pronajímají. Vedení 
KD předložilo cenovou nabídku od společnosti MUSICDATA s.r.o. 

Usnesení : Rada města odkládá rozhodnutí o nákupu náhlavích mikrofonů vč. vysílačů do KD 
v Bystřici nad Pernštejnem v celkové výši 185.797,-Kč vč. DPH do příštího zasedání 
rady a ukládá odboru správnímu a školství MěÚ rozpracovat podrobné využití 
mikroportů ve prospěch města Bystřice nad Pernštejnem. 

 
29/8/2014 : Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku ART – spolek uměleckého 

vzdělávání v budově Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem. 
Popis : Při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem vzniká spolek pro podporu uměleckého 

vzdělávání zaměřený na rozšíření stávající nabídky ZUŠ o kurzy a lekce 
v uměleckých oborech. Jedná se o nadstandardní vzdělávání, které nelze v rámci 
ZUŠ realizovat (převážně z důvodů stop stavu kapacity žáků ZUŠ, ale také pro svá 
specifika týkající se věku žáků, mezigeneračního propojování ve vzdělávání, 
tematických vzdělávacích okruhů atd. – viz příloha). Členy spolku jsou pedagogové 
ZUŠ, nabízené vzdělávací aktivity budou vedeny plně aprobovanými lektory a jejich 
absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu. Činnost spolku ART neomezí 
hlavní činnost ZUŠ ani prostorově, ani organizačně. Naopak umožní dokonalé 
využití prostorových kapacit budovy ZUŠ (sálu, posluchárny, tříd), a to v okrajových 
časech před nebo po běžné výuce ZUŠ, přivede do budovy ZUŠ nové zájemce o 
vzdělávání a umožní pedagogům vhodně doplnit nebo rozšířit jejich stávající činnost. 
V neposlední řadě činnost spolku ART  podpoří zájem o umělecké vzdělávání a 
přispěje ke kulturnímu rozvoji města i regionu. 

Usnesení :
  

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje žádost a souhlasí s umístěním 
sídla spolku ART – spolek uměleckého vzdělávání v budově Základní umělecké 
školy Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615. 

 
30/8/2014 : Jednorázové uzavření cesty a cyklostezky na akci 
Popis : Pořadatel akce Pelíšek fest, občanské sdružení Zapnuto Bystřice o.s. žádá o povolení 

omezení využití cyklostezky podél řeky v oblasti Lužánky v místě konání festivalu 
Pelíšek fest,  od začátku tréninkového fotbalového hřiště po konec oválu 
cyklostezky, a to dne 28.6.2014 od 15.00 do 02.00 hodin. Ovál bude oplocen pro 
pořádání Pelíšek festu. Cyklostezka bude přístupná, ovšem jen na průchod (popř. 
vedení kola) tak, aby zbytek cyklostezky mohl být využíván. Pořadatelská služba 
umožní průchod osobám bez vstupenky na Pelíšek fest, avšak zajistí, aby se tyto 
osoby (bez vstupenky) na této části cyklostezky nezdržovaly. Příjezd techniky je 
jednorázově odsouhlasen odborem správy majetku a investic.  



Začátek a konec cest bude označen viditelnou tabulí s textem, který je v příloze. 
Usnesení : Rada města schvaluje povolení omezení využití cyklostezky podél řeky v oblasti 

Lužánky v místě konání festivalu Pelíšek fest  od začátku tréninkového fotbalového 
hřiště po konec oválu cyklostezky, a to dne 28.6.2014 od 15.00 do 02.00 hodin. 

 
31/8/2014 : Místní referendum 
Popis :    Zastupitelstvo města neschválilo na svém zasedání dne 19.3.2014 Smlouvu  o  

uzavření  budoucí kupní smlouvy a o zřízení  předkupního  práva mezi   Městem 
Bystřice   nad Pernštejnem, Příční  405, Bystřice  nad  Pernštejnem   a obchodní 
společností UJP Praha a.s., Nad  Kamínkou 1345, Praha – Zbraslav. Tato akciová 
společnost  projevila zájem vybudovat v naší průmyslové zóně závod na zpracování 
kovového ochuzeného uranu a výrobu jaderného paliva pro průmyslové účely. Tento 
projekt tak byl zastaven, neboť nezískal podporu nadpoloviční většiny členů 
zastupitelstva města. I přes zastavení projektu však došlo na předmětném 
zastupitelstvu i po něm  ze strany odpůrců tohoto projektu k útokům na vedení města 
a na ty členy zastupitelstva, kteří hlasovali pro tento projekt.  
  Z reakcí občanů města je zřejmé, že názory na tento projekt jsou nejednotné, a 
proto se vedení města jeví jako nejoptimálnější řešení této situace vyhlásit místní 
referendum dle zák. čís. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých 
zákonů.  
  Vzhledem k tomu, že na podzim se budou konat volby do obecních zastupitelstev  
(předpokládaný termín voleb je 10. a 11.10.2014), jeví se jako vhodné spojit konání 
místního referenda s komunálními volbami. 
  Navržená otázka do místního referenda byla prozatím zpracována v následujícím 
znění, ale o této otázce je nutné ještě diskutovat, popřípadě ji přeformulovat. 
„Souhlasíte s přípravou stavby továrny na výrobu paliva pro jaderné 
elektrárny v Bystřici nad Pernštejnem v případě, že se neprokáže negativní vliv 
na životní prostředí a zdraví člověka ?“                  

Usnesení : 1. Rada města   schvaluje  vyhlášení místního referenda v termínu voleb do 
obecních zastupitelstev na podzim 2014. 

2. Rada města doporučuje  zastupitelstvu města vyhlásit konání místního 
referenda podle ust. § 8 odst. 1, písm. a) zák. čís. 22/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů v termínu konání voleb do obecních zastupitelstev na 
podzim 2014. 

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit konání místního 
referenda o následující otázce : „Souhlasíte s přípravou stavby továrny na 
výrobu paliva pro jaderné elektrárny v Bystřici nad Pernštejnem 
v případě, že se neprokáže negativní vliv na životní prostředí a zdraví 
člověka ?“            

 
32/8/2014 : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu s EDEN CENTRE s.r.o. 
Popis : Odbor správy majetku a investic předložil  Dodatek č. 1 nájemní smlouvy se 

společností  EDEN centre s.r.o.  Tento proces se bude ještě   několikrát opakovat, 
protože se postupně rozšiřuje rozsah majetku, který město společnosti EDEN centre 
s.r.o. pronajímá. 
Tentokrát se přidávají  železné ohrady. Mění se tedy text smlouvy a zejména pak 
příloha, kde je vyjmenován pronajatý majetek a spočteno nájemné. 

Usnesení : Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu, která byla uzavřena dne 1. 
června 2013 mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a společností EDEN CENTRE 
s.r.o. ve znění dle přílohy. 

 
33 /8 /2014 : Zřízení věcného břemene  ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.   
Popis : Pro stavební povolení akce „Ulice na Vyhlídce“ byla uzavřena Smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene  na uložení  kabelu NN a pojistkových pilířů do 



země . Po kolaudaci a zaměření skutečného stavu lze uzavřít smlouvu pro Katastrální 
úřad. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a úplatná.   

Usnesení :
  

Rada města schvaluje zřízení služebnosti – věcného břemene spočívajícího v právu 
uložení NN kabelu a pojistkových skříní a jeho údržby a oprav  ve prospěch E.ON 
Distribuce, a.s. na pozemcích p.č. 551/1, 564, 567, 591, 622, 661, 581 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem . Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za 
jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč + DPH. 

   
34/8/2014 : Platový postup ředitele ZŠ Nádražní  
Popis : V souladu s nař. vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě a zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů předložil  
odbor správní a školství ke schválení změnu platového výměru ředitele ZŠ Nádražní  
z důvodu dosažené započitatelné praxe v délce 12 let. Tomu odpovídá platový stupeň 
č. 3 místo současného platového stupně č. 2. 
Proto se mění položka platového stupně dle stupnice platových tříd a platových 
stupňů nařízení vlády. 
Nový platový výměr je uveden v příloze. 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje změnu  platového stupně ředitele ZŠ Nádražní  
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 
Sb. v platném znění,  platovým výměrem, který tvoří přílohu tohoto usnesení.  

 
35/8/2014 : Souhlas se Smlouvou o zapojení železničních stanic a zastávek Bystřice 

nad Pernštejnem, Rožná, Věžná, Rozsochy a Rovné-Divišov do 
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 

Popis : Na loňském posledním zastupitelstvu dne 18.12.2013 byla deklarována vůle 
zastupitelstva  připojit se k Integrovanému dopravnímu systému Jihomoravského 
kraje, a to v rámci železničních zastávek a stanic Věžná, Rožná, Rozsochy, Rovné-
Divišov, nicméně vzhledem k negativnímu stanovisku Kraje Vysočina k tomuto 
kroku v roce 2013 nedošlo.   
Koncem února letošního roku žádalo město Bystřice nad Pernštejnem společně 
s obcemi Věžná, Rožná a Rozsochy opětovně Radu Kraje Vysočina o kladné 
vyjádření k zapojení předmětných obci do IDSJK. Na základě jednání Rady Kraje 
Vysočina byl dne 9. 4. 2014 vydán souhlas k zapojení předmětných obci do IDSJK  
(č. usnesení 0662/12/2014/RK). Po tomto souhlasu se rozběhla jednání mezi městem 
Bystřice nad Pernštejnem, Českými drahami a KORDISEM, který provádí 
předmětnou integraci dopravního systému v Jihomoravském kraji. Výsledkem 
jednání je předložená Smlouva o zapojení železniční stanic a zastávek Bystřice nad 
Pernštejnem, Rožná, Věžná, Rozsochy a Rovné-Divišov do Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje. 
Mimo jiné došlo ke vzniku smluv o spoluúčasti na realizaci zapojení železničních 
stanic a zastávek předmětných obcí s Městem Bystřice nad Pernštejnem. 
  

Usnesení : Rada města souhlasí se Smlouvou o zapojení železničních stanic a zastávek Bystřice 
nad Pernštejnem, Rožná, Věžná, Rozsochy a Rovné-Divišov do Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje a doporučuje zastupitelstvu města  tuto 
Smlouvu ke schválení  včetně příloh. 
Rada města souhlasí se Smlouvami o spoluúčasti na realizaci zapojení železničních 
stanic a zastávek Bystřice nad Pernštejnem, Rožná, Věžná, Rozsochy a Rovné-
Divišov do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje mezi Městem 
Bystřice nad Pernštejnem a Rožná, 
Městem Bystřice nad Pernštejnem a Rozsochy, 
Městem Bystřice nad Pernštejnem a Věžná a doporučuje  tyto Smlouvy 
zastupitelstvu města ke schválení.  

 



36 /8/2014 : Nový správce optické metropolitní sítě 
Popis : Po mnoha letech se město rozhodlo ukončit spolupráci s panem Martinem Wetterem 

ve věci správy městské metropolitní sítě. Pan Wetter sice poskytoval služby na 
vysoké odborné úrovni a za přijatelné ceny, velikou slabinou však bylo plnění 
dohodnutých termínů  a celková spolehlivost při plnění  dohodnutých věcí. 
S  ohledem na probíhající úvahy o budoucím rozšiřování optické sítě a jejím využití 
pro dodávku internetu a kabelové televize do městských bytů, přestal  tento relativně 
levný, ale nespolehlivý způsob správy sítě vyhovovat. 
Proto město  zveřejnilo záměr změnit správce optické sítě. Město oslovili  dva 
zájemci a jeden z nich se jeví jako  do budoucna perspektivní. Jedná se o pana 
Martina Kaňku, který v Bystřici již několik let  provozuje službu internetu a nabízí i 
další služby v oboru slaboproudých technologií. Jedná se o mladou a technologicky 
se rozvíjející místní firmu o dvou zaměstnancích, která v osobě pana Kaňky 
deklaruje velký zájem profesně růst a stát se správcem městské optické sítě, a to ať 
už stávající nebo i budoucí, případně rozšířené. 
Odbor správy majetku a investic doporučuje radě města uzavřít s panem Martinem 
Kaňkou smlouvu dle přílohy. Na jejím základě mu bude město platit paušální částku 
7.500,- Kč měsíčně za zajištění pohotovosti a k tomu cenu skutečně odvedené práce 
a spotřebovaného materiálu. Financování se bude realizovat v rámci schváleného 
rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti ve středisku „Kabelové a optické trasy“. 

Usnesení : Rada města schvaluje Smlouvu o správě metropolitní sítě dle přílohy. 
 


