
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 SCHŮZE RADY M ĚSTA 

Bystřice na Pernštejnem  
č. 11 /2010 

konané dne   10.8.2010 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. v 16:00 hodin 

 
Přítomni  Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, MUDr. Aleš 

Ptáček, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Pavel Lukša - přítomen od bodu 
4),  MUDr. Miluše Sáblíková – přítomna od bodu 2) 

Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Ing. Blanka Svobodová, Ing. Jana Jurošová  
Omluveni                      :  
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :   
Námitky členů rady proti zápisu č.10/2010 :  
 

POŘAD SCHŮZE 

 
1 / 11 / 2010 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n.P. 
2 / 11 / 2010 Konkursní řízení 
3 / 11 / 2010 Souhlas s přijetím účelového daru pro ZŠ TGM v Bystřici nad Pernštejnem 
4 / 11 / 2010 Rozpočtová opatření 
5 / 11 / 2010 Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky 
6 / 11 / 2010 Rozpočtové opatření  MŠ – rekonstrukce plynové kotelny 
7 / 11 / 2010 Snížení provozních výdajů na ZŠ vzhledem k zateplení budov 
8 / 11 / 2010 Žádost o prominutí poplatku z prodlení-S.L. 
9 / 11 / 2010 Žádost   o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance Zdravotnické záchranné 

služby kraje Vysočina, pracoviště Bystřice n.P. 
10 / 11 / 2010 Snížení  počtu zaměstnanců Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 
11 / 11 / 2010 Přidělení bytu v DPS – na vědomí 
12 / 11 / 2010 Zveřejnění záměrů prodeje nemovitostí čp. 58, 59 a 60 
 

USNESENÍ: 
1/11/2010 : Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n. P. 
Popis : MŠ Bystřice n. P. žádá o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě stanovených 

vyhláškou č. 14/2005 na maximální počet 24 dětí ve třídě. Výjimku z tohoto počtu 
dle školského zákona může povolit zřizovatel.  
Ředitelka žádá zvýšit tento maximální počet na 25 dětí ve všech třídách mateřských 
škol. Pro provoz školky je vhodné mít tuto výjimku povolenou ve všech třídách 
z důvodu přesouvání dětí mezi jednotlivými třídami pro efektivní chod školky.  
Naplněnost by neměla mít zásadní vliv na výchovnou činnost z důvodu nemocnosti 
dětí, nepředpokládá se, že by se tento počet běžně naplňoval. 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P.povoluje výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě na 25 
dětí  pro všechny třídy  MŠ Bystřice n. P., A. Štourače  ve školním roce 2010/11.  

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2  



Zodpovídá : Ing.Blanka  Svobodová , oddělení školství a kultury 
Termín : splněno usnesením  
 
2/11/2010 : Konkursní řízení 
Popis : Dne 23.6.2010 zastupitelstvo města schválilo zřizovací listiny PO města – ZUŠ a 

DDM. Protože se jedná o nové PO musí zřizovatel vyhlásit konkursní řízení na 
obsazení místa ředitelů organizací jako statutárních orgánů. Následně budou obě PO 
zapsány do obchodního a školského rejstříku. 
Je tedy třeba schválit vyhlášení konkursního řízení, které bude probíhat zcela 
v souladu se školským zákonem a zejména vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích. 
Dále je třeba odsouhlasit text veřejného oznámení konkursního řízení. 
Rada by měla dále dát pověření OSŠ – oddělení školství k přípravě konkursního 
řízení. 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovení § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí 

1. vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele Základní umělecké 
školy Bystřice nad Pernštejnem a místa ředitele Domu dětí a mládeže 
Bystřice nad Pernštejnem s nástupem 1.1.2011, 

2. stanovuje text veřejného oznámení konkursního řízení, který jako příloha je  
nedílnou součástí usnesení, 

3. pověřuje OSŠ – oddělení školství přípravou konkursního řízení 
Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1  
Zodpovídá : Ing, Blanka. Svobodová, oddělení školství a kultury 
Termín : splněno usnesením 
 
3/11/2010 : Souhlas s přijetím účelového daru pro ZŠ TGM v Bystřici nad 

Pernštejnem  
Popis : Ředitel základní školy TGM Mgr. Jaroslav Sláma předložil soupis účelově určených 

darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele za 2. čtvrtletí 2010.  
Usnesení : Rada města souhlasí s přijetím účelově určených darů pro ZŠ TGM za 2. čtvrtletí 

2010 
Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : splněno usnesením 
 
4/11/2010 : Rozpočtová opatření 
Popis : Finanční odbor předkládá radě města rozpočtová opatření výdajová v pořadí č. 22 – 

35 a příjmová rozpočtová opatření v pořadí  č. 13 - 17 
Usnesení : Rada města souhlasí s provedením rozpočtových výdajových opatření  v pořadí č. 

22 – 35 a příjmových v pořadí 13 - 17 
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : splněno usnesením 
 
5/11/2010 : Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky 
Popis : Dle rozhodnutí Rady města předkládáme zprávu o provedených výběrových řízeních 



na významnější stavební dodávky za předešlé období. 
Následně budeme podobně předkládat zprávy po každém provedeném významnějším 
výběrovém řízení. 

Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o provedených výběrových řízeních dle přílohy. 
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín : splněno usnesením 
 
  6/11/2010 : Rozpočtové opatření  MŠ – rekonstrukce plynové kotelny 
Popis : Již delší dobu se ředitelka MŠ potýká s problémy vytápění na MŠ Korálky. Budova 

je osazena 4ks starých plynových kotlů bez možnosti regulace. Již v letošní zimě 
došlo k havarijnímu stavu kotlů, kdy jeden byl kvůli prorezavění nadobro odpojen, 
další dva dovařeny a krizově zprovozněny.  
Po konzultaci s paní ředitelkou a po prostudování nabídky firmy VZ Mont s.r.o. jsme 
nechtěli riskovat havárii na budově, která je z hlediska školského provozu v zimě 
nezastupitelná, doporučuji rekonstrukci - a to výměnou 4 ks kotlů za 2 ks 
kondenzačních kotlů Baxi s vyšším výkonem, aby pokryly stejný výkon. Důležité je, 
že je možné výkon regulovat a vzhledem k vysoké účinnosti je zaručena úspora 
paliva 20- 25 %. 
Cena rekonstrukce, vč. prací je 245.000-Kč bez DPH. 
Souhlas s rekonstrukcí bude podmíněn tím, že paní ředitelka bude většinu nákladů 
hradit z provozních výdajů, které se převedou do kapitálových rozpočtovým 
opatřením a to min.150.000,-Kč 
Zbytek částky 120.000,-Kč navrhuji převést z havarijního fondu do kapitálových 
výdajů MŠ. 

Usnesení : Rada města schvaluje záměr na rozpočtové opatření na rekonstrukci plynové kotelny 
MŠ Korálky následovně: 

z rozpočtu MŠ převést z provozních na kapitálové výdaje 150.000,-Kč 
z havarijního fondu rozpočtu města převést na kapitálové výdaje MŠ 120.000,-Kč  
Odbor financí se pověřuje přípravou rozpočtového opatření do příští rady města 

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Bc. Josef Vojta, místostarosta 
Termín : splněno usnesením 
 
  7/11/2010 : Snížení provozních výdajů na ZŠ vzhledem k zateplení budov 
Popis : V současné chvíli se provádí zateplení budov obou škol, které by mělo přinést podle 

výpočtů snížení nákladů na vytápění o cca 40 %. Tato úspora by se tedy měla 
projevit i v letošním rozpočtu škol, a to v poměru (září-prosinec):(leden-květen) –  
4:5. 
 
Pokud tedy na letošní rok má na teplo kalkulováno: 
ZŠ Nádražní  - 1.700tis Kč. 
ZŠ TGM        - 1.380tis. Kč, 
pak by úspora pro rozpočet 2010 mohla činit: 
ZŠ Nádražní  -  400tis Kč. 
ZŠ TGM        -  300tis. Kč, 
Do rozpočtu škol na rok 2011 bude krácena provozní dotace o 40% automaticky. 

Usnesení : Rada města schvaluje snížení provozních výdajů na vytápění vzhledem k úspoře při 
zateplení budov o: 

ZŠ Nádražní - 400tis Kč. 



ZŠ TGM        - 300tis. Kč, 
Odbor financí se pověřuje přípravou rozpočtového opatření do příští rady města 

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Bc. Josef Vojta, místostarosta 
Termín : splněno usnesením 
 
8/11/2010 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení-S. L. 
Popis : Paní L. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení.Dluh na nájemném za 

období 2-3/2010 ve výši 7 694,- Kč uhradila  a zaplatila také polovinu poplatku 
z prodlení ve výši 803,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení ve 
výši 802,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto částku 
odpustit. 

Usnesení : Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 802,- Kč. 
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 
Termín : splněno usnesením 
 
9/11/2010 : Žádost o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance Zdravotnické 

záchranné služby kraje Vysočina, pracoviště Bystřice n.P. 
Popis : Ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina žádá o mimořádné 

přidělení  bytu o velikosti 1+1 pro zaměstnance MUDr. V. K., která v Bystřici 
pracuje na poloviční úvazek.  
V současné době je dostatek volných bytů, doporučuji radě byt přidělit za smluvní 
nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení. Ve 
smlouvě bude vedena podmínka odpracování doby 5 let od přidělení bytu u ZZS.  
Máme volné dva byty ve školce na ul. Ant. Štourače, nabídneme paní doktorce jeden 
z nich. 

Usnesení : Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1  pro zaměstnance 
Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina MUDr. V. K. za smluvní nájemné ve 
výši 39,- Kč/m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok  
s možností prodloužení.  

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 
Termín : splněno usnesením 
 
10/11/2010 : Snížení  počtu zaměstnanců Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 
Popis : Dne 1.8.2010 nabyly účinnosti zákony č. 145/2010 Sb., 155/2010 Sb. a 160/2010 Sb. 

kterými se novelizuje živnostenský zákon (zák. čís. 455/1991 Sb).  V rámci změn, 
které tato novela přináší, dochází ke snížení administrativní náročnosti činností 
podnikatele. Dle ust. § 31 odst. 11 živnostenského zákona byl podnikatel povinen 
předem písemně oznámit přerušení provozování živnosti. Od 1.8.2010 mu tato 
povinnost odpadá. Vzhledem k tomu, že přerušování provozování živnosti a 
opětovné obnovení provozování živností tvoří podle statistických údajů u našeho 
obecního živnostenského úřadu  cca 45% všech úkonů týkajících se  registru 
živnostenského podnikání, předkládáme radě města návrh na snížení počtu úředníků 
na odboru financí a obecního živnostenského úřadu, konkrétně  na oddělení obecního 
živnostenského úřadu. 
Zmíněná novelizace živnostenského zákona přináší sice i nové povinnosti 
živnostenským úřadům, jako například přidělování identifikačních čísel 
provozovnám (IČP), ale toto je jednorázová činnost, která je úzce propojena 



s kontrolní činností živnostenského úřadu.  Pokud se jedná o organizační zvládnutí 
tohoto úkolu, bude každý úředník obecního živnostenského úřadu v rámci své 
každodenní činnosti provádět i kontrolní činnost v souvislosti s existencí či 
neexistencí provozoven, kterým se bude přidělovat zmíněné IČP. Vyrozumění o 
přidělení IČP je plně automatizovaná činnost v rámci programu registrace 
živnostenského podnikání. 
Termín dokončení přidělování  IČP je stanoven do 30.6.2011 a předpokládá se jeho 
prodloužení do 30.6.2012, takže i se sníženým počtem zaměstnanců na obecním 
živnostenském úřadu z dosavadních 4 úředníků  na 3 je dobře zvládnutelný. 
Žádám proto radu města o snížení  počtu úředníků zařazených do městského úřadu 
na oddělení obecního živnostenského úřadu odboru financí a OŽÚ o jednoho 
úředníka s účinností od  10.8.2010. 

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     
ke dni  10.8.2010 snížení  počtu zaměstnanců – úředníků odboru financí a 
obecního živnostenského úřadu  Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem o 
jednoho na oddělení obecního živnostenského úřadu ze současných 11 úředníků 
na  10 takto : 
vedoucí odboru + 6 odbor financí + 3 oddělení obecního živnostenského úřadu   

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 
Termín : 31.8.2010 
 
11/11/2010 : Přidělení bytu v DPS – na vědomí 
Popis : V červenci 2010 byl přidělen byt č. 53 v DPS manželům Š. Budou využívat 

pečovatelskou službu – obědy, úklid, praní prádla. 
Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí umístění manželů Š. v DPS.  
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová 
Termín : splněno 
 
12/11/2010 : Zveřejnění záměrů prodeje nemovitostí čp. 58, 59, 60 na Masarykově 

náměstí v Bystřici nad Pernštejnem 
Popis : Po provedení geometrického plánu a jeho zapsání v katastru nemovitostí je možno 

pokračovat v záměru zastupitelstva města, a to prodeje nemovitostí čp. 58, 59 a 60 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. 
Záměr bude vypsán v souladu se zásadami schválenými na zasedání zastupitelstva ze 
dne 23.6.2010 pod č.j. 6/16/2010. 

Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem  souhlasí s vypsáním záměrů prodeje domů  
čp. 58, 59 a 60  v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem a požaduje splnění všech podmínek 
daných Zásadami prodeje domů čp. 58, 59 a 60 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem  
schválenými zastupitelstvem Města Bystřice nad Pernštejnem. 

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : splněno usnesením 
 
 
 
 



Příští  zasedání rady se bude konat dne :  31.8.2010   
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 10.8.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Bc. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               
          místostarosta  města                                 starosta města 
 
 


