Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č. 16 / 2015
konané dne 24.11.2015
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin
Horák, Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil
Ondra

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Ivan Buchta, Jiří Nykodým, Luboš Císař, Ing. Blanka Svobodová,
David Starý
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 15/2015

:
:
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rozpočtové opatření
Harmonogram zimní údržby 2015/2016
Pronájem nebytového prostoru pro spolek Koruna Vysočiny
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Schválení výběrového řízení na provedení díla: ,,Cyklostezka k nádraží ČD“
Schválení víceprací a uzavření dodatku č.2 na akci „Stavební úpravy bytových
domů na S II. v Bystřici nad Pernštejnem“
Smlouva o výpůjčce MKDS
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – J.C.
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – P.K.
Odměny ředitelů škol a školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem
Vyhláška města č. 3/2015 a č. 4/2015
Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva za škodu
Souhlas u užitím znaku města – Unisoft – P.B.
Osvědčení mandátu 1. náhradníka volební strany ČSSD
Žádost o schválení licenční smlouvy na produkt – Evidence sociálních systémů
(ESA)
Zápis dozorčí rady společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. ze dne 18.11.2015

USNESENÍ:
1/16/2015

: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Popis

: Majitelka zahrádky v lokalitě Pod Horou, buduje NN přípojku. Hlavní NN rozvody
vedou po cestě v majetku města. Z tohoto vedení bude provedena odbočka
k zahrádce shora uvedené . Pro stavební řízení je nutné uzavřít smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Pan M. hodlá ke své parcele na Bratrušíně vybudovat přípojku NN. Pro stavební
řízení je nutné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí spočívající v právu
uložení, údržby a oprav kabelového vedení NN ve prospěch E.ON Distribuce a.s. na
části pozemku p.č. 2732/2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno bude
uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč +
DPH .
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí spočívající v právu
uložení, údržby a oprav kabelového vedení NN ve prospěch E.ON Distribuce a.s. na
části pozemku p.č. 147/5,267/1,266/1125/7 v k.ú. Bratrušín. Věcné břemeno bude
uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč +
DPH .

2/16/2015

: Rozpočtové opatření

Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem mělo schváleno v rozpočtu na opravu dešťové
kanalizace v místní části Pivonice částku 220 000 Kč. Letos na podzim byla tato
akce realizována a teprve po vykopání staré části kanalizace bylo zjištěno, že kanál
kříží 2 užitkové vodovody majitelů sousedních soukromých vlastníků, kteří se
domnívali, že jejich vodovody vedou jinudy a hlavně hlouběji. Město bylo nuceno
provést částečnou přeložku těchto vodovodů odvodňovacího roštu přes komunikaci.
Celá akce se zdražila o 70 969 Kč. Na tuto částku je nutné schválit rozpočtové
opatření.
: Rada města schvaluje rozpočtové opatření na částku 70 969 Kč v souvislosti s akcí
oprava dešťové kanalizace Pivonice.

Usnesení

3/16/2015

: Harmonogram zimní údržby 2015/2016

Popis

: V podzimním období je každoročně předkládán radě města ke schválení
Harmonogram zimní údržby pro následující zimní období. Schválení je nezbytné pro
organizaci provozu TS města a.s. a pro případné pojistné události. V předkládaném
harmonogramu byla odborem dopravy a SH MěÚ a správcem komunikací provedena
aktualizace ošetřovaných komunikací
: Rada města schvaluje předložený harmonogram zimní údržby na období 2015-2016
dle přiloženého materiálu

Usnesení

4/16/2015

: Pronájem nebytového prostoru pro spolek Koruna Vysočiny

Popis

: Na základě žádosti spolku Koruna Vysočiny o pronájem nebytového prostoru
v budově městského úřadu na ulici Příční čp. 405 v Bystřici nad Pernštejnem byl
vyhlášen záměr č. 34 . Na tento se přihlásil spolek Koruna Vysočiny.
: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Korunou Vysočiny z.s. na
pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 405 na ulici Příční - kanceláře o ploše
20 m2. Nájemné 10 000 Kč/rok, nájemné za vybavení (nábytek) 1000 Kč + DPH
/rok, nájemné za telefonní linku a internet 6000 Kč+ DPH /rok, elektrická energie
3000 Kč+DPH/rok, otop a TÚV 5000 Kč+ DPH /rok a vodné a stočné 1500 Kč +
DPH /rok.

Usnesení

5/16/2015

: Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Popis

: V souvislosti s akcemi „Chodník a autobusová zastávka Vírská a Pod Horou“ a
„Bystřice nad Pernštejnem – Dešťová kanalizace Pod Horou“ bude město zasahovat
mimo jiné i do pozemků Povodí Moravy s.p. Pro účely stavebního řízení je nutné
uzavřít s Povodím Moravy s.p. nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti. Nájemní vztah bude trvat pouze po dobu stavby a následně se po
zaměření staveb města na pozemcích Povodí Moravy s.p. uzavře smlouva o zřízení
služebnosti. Služebnost bude uzavřena na dobu neurčitou a úplatně za částku dle
znaleckého posudku, který si Povodí Moravy s.p. zajistí.
: Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti na části pozemků p.č. 3222/81, 3222/87, 3222/1, 3222/216 a
3222/309 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Rozsah zabraných pozemků je 38 m2,

Usnesení

roční nájemné bylo dohodnuto na 494 Kč (nájemní vztah bude trvat pouze po dobu
stavby). Budoucí služebnost se týká shora uvedených pozemků o stejné ploše jako
nájem. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a úplatně.

6/16/2015

: Schválení výběrového řízení na provedení díla ,,Cyklostezka k Nádraží
ČD“

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě Města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení výběrové řízení a uzavření smlouvy na realizaci díla ,,Cyklostezka
k Nádraží ČD“. V rámci výběrového řízení na stavební zakázku malého rozsahu byly
k podání nabídek poptány a vyzvány 4 stavební firmy a všechny 4 firmy nabídku
podaly. Nejnižší cenu včetně DPH, která byla i hlavním hodnotícím kritériem pro
výběr zhotovitele, dala firma SPH Stavby s.r.o., a to ve výši 5 159 459,- Kč včetně
DPH. Rozpočtovaná cena díla je 6 889 767,- Kč včetně DPH. Bližší informace
k výběrovému řízení jsou sepsány v protokolu o jednání komise pro otevírání obálek
a posouzení nabídek, která je přílohou tohoto protokolu. Stavba bude
spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury a výstavba proběhne
v první polovině příštího roku.
: Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení a dle doporučení komise pro
otevírání obálek a posouzení nabídek schvaluje podpis smlouvy mezi Městem
Bystřice nad Pernštejnem a SPH Stavby s.r.o.

Usnesení

7/16/2015

: Schválení víceprací a uzavření dodatku č. 2 na akci „Stavební úpravy
bytových domů na S II. v Bystřici nad Pernštejnem“

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení vícepráce a uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy
bytových domů v Bystřici nad Pernštejnem. Vícepráce v celkové výši 882 733,- Kč
bez DPH obsahuje položky, které nebyly zahrnuty v původním projektu. Největší
částkou je výměna 45 ks střešních oken, která byla v havarijním stavu, takže jejich
výměna byla nutná. Dalšími položkami jsou oprava okapového chodníku, navýšení
zateplovacích ploch a klempířské úpravy. Jsou to práce, které se vyskytly při
realizaci díla a pro dokončení je bylo potřeba provést. Celková cena díla se tedy
navýší o 882 733,- Kč bez DPH.
: Rada města schvaluje provedení víceprací a uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se
sdružením firem Petr Lupoměch a TRIKAS s.r.o.

Usnesení

8/16/2015

: Smlouva o výpůjčce MKDS

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil radě města Smlouvu o výpůjčce mezi
Městem Bystřice nad Pernštejnem a PČR – Krajské ředitelství Policie Kraje
Vysočina.
Předmětem této smlouvy je výpůjčka části zařízení městského
kamerového dohlížecího systému uvedeného v příloze číslo 1, která je nedílnou
součásti této smlouvy v hodnotě 57 419 Kč.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Smlouvu o výpůjčce části zařízení
městského kamerového dohlížecího systému mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem
a Policií ČR – Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina.

Usnesení

9/16/2015

: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – J.C.

Popis

: Dne 23.10.2015 obdrželo vedení města žádost od J.C. o poskytnutí příspěvku na
přípravu a účast na mezinárodních soutěžích v klasických šipkách, které se konají
v Kemeru v Turecku ve dnech 26.10. – 31.10.2015. Těm předchází světová soutěž
družstev Turkish Open ve dnech 20. – 25.10.2015.
Je to první reprezentace v klasických šipkách, výborné výsledky na MS dosahovala
v elektronických šipkách.
Minulé jednání rady rozhodnutí odložilo s požadavkem na projednání v komisi
sportu a mládeže.
Komise sportu a mládeže doporučila poskytnout příspěvek ve výši 6.000,- Kč.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje poskytnutí příspěvku pro J.C. ve výši 6.000,- Kč
na přípravu a reprezentaci na mezinárodních turnajích v klasických šipkách
v Turecku v říjnu 2015.

10/16/2015 : Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – P.K.
Popis

Usnesení

: Dne 11.11.2015 obdrželo vedení města žádost od P.K. o poskytnutí finančního
příspěvku na účast na MS juniorů v klasické kulturistice IFBB, které se bude konat
v San Salvadoru 11. prosince 2015. Dle žádosti uvedené v příloze žádá P.K. o
příspěvek ve výši 20.000,- Kč. Příspěvek použije na uhrazení letenky, ubytování a
další výdaje spojené s účastí na MS.
Komise sportu a mládeže doporučila poskytnout částku 10.000,- Kč.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
10.000,- Kč P.K. na účast na MS juniorů v klasické kulturistice IFBB v San
Salvadoru v prosinci 2015.

11/16/2015 : Odměny ředitelů škol a školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem
Popis

Usnesení

: Dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce lze poskytnout odměnu za
úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Dle
školského zákona se rozhodnutí o odměně a dalších platových náležitostech
statutárních orgánů škol a školských zařízení – ředitelů škol a školských zařízení
svěřuje tomu, kdo statutární orgán do funkce jmenuje, tedy zřizovateli.
V souladu s touto právní úpravou navrhuje oddělení školství odměny pro ředitele I.
ZŠ – Mgr. Jaroslava Slámu, ředitelku MŠ – Mgr. Vlastu Moncmanovou, ředitele ZŠ
Nádražní Mgr. Martina Horáka, ředitelku ZUŠ - Mgr. Miladu Krásenskou a ředitele
DDM – Ing. Karla Krondráfa ve výši dle přílohy.
Podkladem pro stanovení výše odměn bylo písemně zpracované hodnocení činností
ředitelů školských zařízení za 2. pololetí školního roku 2014/15.
: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje navržené odměny ředitelům
škol a školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem dle přílohy, která je nedílnou
součástí usnesení.

12/16/2015 : Vyhláška města č. 3/2015 a č. 4/2015
Popis

:

S účinností od 1.1.2016 dochází k novelizaci zák. čís. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích. K novelizaci došlo zákonem č. 266/2015 Sb., přičemž zásadní změny
doznala úprava poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Novelizací bylo zavedeno osvobození některých skupin poplatníků, byla zrušena
společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku,
nově lze vyměřit poplatek pouze zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi nezletilé
osoby a obecní úřad má také možnost prominout místní poplatek za svoz
komunálního odpadu z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu nebo při
mimořádných, zejména a živelních událostech. Nově je upravena osoba poplatníka,
kdy poplatníkem je vedle občana ČR s trvalým pobytem na území obce i cizinec
s povoleným trvalým pobytem nebo dlouhodobým vízem, cizinec s povolením
k dlouhodobému pobytu, s povolením k přechodnému pobytu, občané zemí EU a
cizinec s udělenou mezinárodní ochranou.
Sazba poplatku je opět dvousložková. Je stanovena částkou, kterou stanoví obec s
horní hranicí 250,- Kč za osobu a rok. Druhá část poplatku je stanovena z posledních
známých nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok.
Výše této složky poplatku nesmí přesáhnout částku 750,- Kč za osobu a kalendářní
rok.
Od tohoto poplatku jsou nově osvobozeny osoby umístěné do dětského domova
pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
osoby umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nezaopatřené dítě

umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, dospělé osoby umístěné
v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, domově se
zvláštním určením nebo chráněném bydlení.
V dosud platné Vyhlášce č. 5/2012 má město upraveno osvobození od tohoto
poplatku i pro další skupiny obyvatel. Od tohoto poplatku jsou v této vyhlášce
osvobozeny osoby s trvalým pobytem na ohlašovně, tedy na ulici Příční čp. 405.
Tuto skupinu osob navrhujeme z osvobození od poplatku za sběr a svoz
komunálního odpadu vyjmout, neboť velká část těchto osob se zdržuje na území
města a tvoří odpady, byť má trvalý pobyt na ohlašovně. Dále v nové vyhlášce
navrhujeme omezit osvobození od poplatku po dobu, po kterou nebyl odpad vyvážen
z důvodu nepříznivého počasí, stavebních úprav nebo odstraňování havárií pouze na
poplatníky uvedené v čl. 2 odst. 1, písm. a) vyhlášky, nikoliv pro osoby, které mají
na území města stavbu určenou k individuální rekreaci nebo byt či rodinný dům, ve
kterém nejsou hlášeny k trvalému pobytu a platí poplatek za tuto nemovitost ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Od 1.1.2016 již nebude možné vyměřit tento poplatek poplatníkovi, který je ke
dni splatnosti poplatku nezletilý nebo je omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník. Vznikne-li takové osobě nedoplatek na poplatku, přechází poplatková
povinnost na zákonného zástupce nebo opatrovníka
S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme radě města, aby projednala
návrh Vyhlášky č. 3/2015 a doporučila tuto vyhlášku zastupitelstvu ke schválení.
Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schválilo na svém zasedání dne
23.3.2011 Vyhlášku č. 4/2011, o místních poplatcích, která byla upravena drobnými
změnami dne 19.9.2012 Vyhláškou č. 4/2012. V návrhu Vyhlášky č. 4/2015, o
místních poplatcích navrhujeme obě tyto vyhlášky zrušit a nahradit je novou
vyhláškou o místních poplatcích. Zejména navrhujeme podobně jako u poplatku za
odpady zpoplatnit u poplatku ze psů psy přihlášené v sídle ohlašovny. V současné
době nemá platná vyhláška č. 4/2011 upravenou sazbu poplatku za psa přihlášeného
v sídle ohlašovny, proto majitel takového psa poplatek ze psa na území města
neplatí. Ve Vyhlášce č. 4/2015 navrhujeme za psa přihlášeného na ohlašovně sazbu
poplatku ve výši 1.000,- Kč
S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme radě města, aby
projednala návrh Vyhlášky č. 4/2015 a doporučila tuto vyhlášku zastupitelstvu ke
schválení.
Usnesení

: Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvo města vydat podle § 84 odst. 2 písm.
h) zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
o místním poplatku za
provoz systému
1. Vyhlášku č. 3/2015,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
2. Vyhlášku č. 4/2015, o místních poplatcích s úpravami, které byly
navrženy na jednání rady dne 24.11.2015 .

13/16/2015 : Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva za škodu
Popis

: Členové zastupitelstva jsou odpovědní za svá rozhodnutí učiněná v rámci výkonu
své funkce a pokud svým nesprávným rozhodnutím nebo jiným jednáním způsobí
škodu, jsou povinni ji uhradit. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku
vyplývá pro činnost zastupitele, že ručí za svou práci pro město celým svým
majetkem.
Rada města projednala možnost uzavřít pojištění pro případ, že členové
zastupitelstva způsobí svým rozhodnutím městu škodu. Pojištění by bylo uzavřeno
výhradně pro případ, kdy zastupitel svým jednáním poškodí město v dobré víře,
nikoli úmyslným jednáním. Momentálně neexistuje na našem trhu pojišťovací
produkt, který by mohli pro výkon své funkce využít zastupitelé individuálně.

Pojištění pro zastupitele musí uzavřít město.
Z tohoto důvodu vedení města připravilo pro zastupitele města tento druh
pojištění.ve 2 variantách :
1) Limit pojistného plnění - 5 milionů Kč se spoluúčastí zastupitele 1.000 Kč
pro 23 zastupitelů za částku 14.490,- Kč ročně
2) Limit pojistného plnění - 10 milionů Kč se spoluúčastí zastupitele 1.000 Kč
pro 23 zastupitelů za částku 19.962,- Kč ročně

Usnesení

Každý zastupitel získá od města tímto pojištěním za rok nepeněžní plnění ve výši
při variantě č. 1) 630,- Kč, při variantě č. 2) 868,- Kč. Tato částka bude přičtena
k odměně zastupitele, bude zdaněna a bude z ní odvedeno zdravotní a sociální
pojištění.
Toto pojištění nezbavuje zastupitele trestně právní odpovědnosti.
: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit variantu č. 2 pojištění
odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené nesprávným rozhodnutím.

14/16/2015 : Souhlas u užitím znaku města – Unisoft – P.B.
Popis

Usnesení

: Fyzická osoba podnikající P.B. požádal znovu radu města o udělení souhlasu
s použitím znaku města. Znak bude používán na informačních plakátech, které
informují o tom, kam za kulturou a sportem v našem regionu. Tuto žádost rada města
již jednou zamítla svým usnesením č. 7/12/2015, o čemž byl žadatel řádně
uvědomen.
: Rada města neschvaluje v souladu s ust. § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, užití znaku Města Bystřice nad Pernštejnem
fyzické osobě podnikající Petru Baudyšovi – UNISOFT k
používání na
informačních plakátech, které informují o tom, kam za kulturou a sportem v našem
regionu. Jedná se o podnikatelský záměr

15/16/2015 : Osvědčení mandátu 1. náhradníka volební strany ČSSD
Popis

Usnesení

: Ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 10.10. a 11.10.2014 získala ve městě
Bystřice nad Pernštejnem volební strana ČSSD 7 mandátů členů zastupitelstva. Ve
volbách byli za tuto volební stranu zvoleni Ing. Karel Pačiska, MUDr. Pavel Lukša,
PhDr. Vladimír Cisár, Petr Hanzlík, Mgr. Vlasta Moncmanová, Ing. Emil Ondra a
Josef Soukop. MUDr. Pavel Lukša rezignoval na svůj mandát člena zastupitelstva
podle ust. § 55 odst. 2, písm. b) zák. čís. 491/2001 Sb. a svoji písemnou rezignaci
doručil starostovi města dne 18.11.2015. Tímto dnem mu zanikl mandát člena
zastupitelstva a na jím uprázdněný mandát nastoupil 1. náhradník volební strany
Česká strana sociálně demokratická Ing. Pavel Koscielniak, jemuž podle ust. § 56
odst. 1 cit. zákona vznikl mandát dnem 19.11.2015. Ing Pavel Koscielniak složí
předepsaný slib na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2015.
Podle ust. § 56 odst. 2 zák. čís. 491/2001 Sb. předá rada města takto nastoupenému
členu zastupitelstva do 15 poté, co se mandát uprázdní, osvědčení o tom, že se stal
členem zastupitelstva obce a kterým dnem se jím stal.
: Rada města osvědčuje pod ust. § 56 odst. 2 zák. čís. 491/2001 Sb., že 1. náhradník
volební strany Česká strana sociálně demokratická Ing. Pavel Koscielniak se stal
dnem 19.11.2015 členem Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Karla Pačisku předáním osvědčení Ing.
Pavlu Koscielniakovi v termínu do 4.12.2015.

16/16/2015 : Žádost o schválení licenční smlouvy na produkt – Evidence sociálních
systému (ESA)
Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví požádal o schválení licenční smlouvy na
produkt ESA, který bude využívat úsek sociálně právní ochrany dětí, viz příloha.
Dodavatel produktu je YAMACO Software s.r.o., Prostějovičky 79, Plumlov.

Program je poskytován státní správě zdarma, platí se systémová podpora. Systémová
podpora od 16.11.2015 – 15.11.2016 činí 18 150,-Kč s DPH.
Usnesení

: Rada schvaluje licenční smlouvu mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a
YAMACO Software s.r.o.

17/16/2015 : Zápis ze zasedání DR spol. Areál sportu a kultury s.r.o. ze dne 18.11.2015
Popis

Usnesení

: Předseda Dozorčí rady společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. předložil radě města
zprávu dozorčí rady společnosti ze dne 18.11.2015.
Hospodaření společnosti
k 30.9.2015 vykazuje ztrátu 1.032.522,- Kč (bez střediska KD), která je srovnatelná
s rokem 2014. Díky příznivému letnímu počasí snížilo koupaliště ztrátu cca o
345.000 Kč na 67 tis. Kč.
Ve středisku KD bude zřejmě ke konci roku 2015 výsledek nulový.
: Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Areál sportu
a kultury s.r.o. ze dne 18.11.2015.

