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

č. 18 / 2015
konané dne 23.12.2015
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

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

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
:
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 17/2015
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Jmenování sportovce roku 2015 – dodatečné jmenování
Dodatek smlouvy na obnovu cest v Domaníně – doúčtování ke konci roku
Výpověď nájemní smlouvy v Pivonicích
Žádost společnosti Eden Centre, s.r.o.

USNESENÍ:
1 /18/2015 : Jmenování sportovce roku 2015 - dodatečné jmenování
Popis

Usnesení

: Rada města poskytla na minulém jednání rady finanční příspěvek na účast Bc.
Pavla Koukala na MS juniorů v kulturistice v San Salvadoru.
Protože se Pavel Koukal umístil na 3. místě, což je krásný výsledek, odbor správní a
školství navrhuje, aby byl k předchozím jmenovaným na sportovce roku dodatečně
schválen i on.
Vyhlášení by tedy vypadalo následovně:
Absolutní vítěz: Zdeněk Kolář
Další sportovci bez pořadí:
Isabela Sedláková
Družstvo basketbalistů Gymnázia Bystřice n. P.
Lumír Ptáček
Bc. Pavel Koukal.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dodatečný návrh na ocenění
sportovce roku Bc. Pavla Koukala za 3. místo na MS juniorů v kulturistice..

2/18/2015

: Dodatek smlouvy na obnovu cest v Domaníně – doúčtování ke konci roku

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil na srpnové zasedání rady města smlouvu
s firmou SPH, jejímž předmětem byla zejména obnova obecních asfaltových
komunikací v Domaníně po provedené stavbě kanalizace. Bylo zřejmé, že se
nejedná o všechny práce na asfaltech a také to, že kromě vlastních komunikací se
objeví ještě některé další položky, které s obnovou povrchů neoddělitelně souvisí –
např. dešťové kanalizace z obecních budov a komunikací či vodovodní přípojka do
obecního domu ( který dosud vodu přivedenou neměl ). Průběžně byl proto

Usnesení

připravován dodatek smlouvy, kterým by bylo doúčtováno vše, co bude provedeno
dokonce roku 2015 a bude hrazeno z rozpočtové položky rezervované pro rok 2015.
Stavební práce se však poněkud protáhly a poté nastala i komplikovaná etapa
dojednání konečné ceny, během níž byly postupně dokonce 3krát přeměřovány
skutečně provedené výměry asfaltů. Konečná částka je sice vysoká, ale po
komplikovaných jednáních s dodavateli se tato částka vejde do rozpočtovaného
rámce roku 2015.
: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení díla „Oprava a obnova
místních komunikací v Domaníně“, jejímž předmětem je zvýšení ceny díla o
1.807.108,- Kč bez DPH.

3/18 /2015 : Výpověď nájemní smlouvy v Pivonicích
Popis

Usnesení

: V Pivonicích má město již 8 let pronajaty pozemky p.č. 47/1 o výměře 6539 m2 a
p.č. 96/9 o výměře 6129 m2 panu L.K., který plní podmínky smlouvy – udržuje
pozemky zemědělskou činností ( seče pozemky a sklízí seno) a platí nájemné. Pan
F. z Pivonic si dal žádost o pronájem těchto pozemků za účelem budování
pastevního areálu. Osadní výbor místní části Pivonice doporučil radě města dát panu
K. výpověď a vypsat nový záměr na pacht těchto pozemků . Pan F. žádá ještě o
pronájem cesty, která je jedinou přístupovou komunikací do lesů ve vlastnictví města
a pana K. V případě vyhlášení nového záměru nedoporučuje odbor správy majetku a
investic pronajmout parcelu, která je přístupem do lesa. Tato parcela neodpovídá
skutečnému stavu, cesta je vyježděna, proto odbor doporučuje zachovat cca 20 m
široký koridor pro přístup do lesa. Pan F. hodlá v návaznosti na své postavené stáje
pro koně využívat pozemky jako pastviny, k výcviku jízdy na koni a dále jako
koridor pro přejezd zemědělské techniky a převod zvířat na pozemky své sestry,
které od ní má v nájmu .
: Rada města schvaluje výpověď z nájemního vztahu panu K. v souladu s NOZ , kde
výpovědní lhůta činí jeden rok ke dni 1. října běžného roku (tzn, že pozemky budou
volné ke dni 30.9.2017).
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemků p.č. 47/1 o výměře 6539
m2 a část p.č. 96/9 o výměře cca 4350 m2 ( zmenšeno o koridor přístupu do
lesních pozemků), Pachtovné činí minimálně 100 Kč/ha/rok. Platnost a účinnost
nové smlouvy o pachtu je od 1.10.2017.

4/18/2015

: Žádost společnosti Eden Centre s. r. o.

Popis

: Městská firma Eden centre s. r. o. požádala o prodloužení termínu splatnosti finanční
výpomoci pro realizaci projektu Propagace centra zelených vědomostí do 30. 6. 2016.
Důvodem žádosti je skutečnost, že ROP nestihne firmě poskytnout dotaci.
: Rada města souhlasí s prodloužením termínu splatnosti finanční výpomoci pro firmu
Eden Centre s. r. o. do 30. 6. 2016 a doporučuje tuto žádost zastupitelstvu města ke
schválení.

Usnesení

