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

č. 5 / 2016
konané dne 8.3.2016
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

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

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Věra Vančová, Ing. Tomáš Straka,
Alena Prudká, David Starý, Ing. Aleš Sitař
: Mgr. Alois Bouček

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 4

Ing. Blanka Svobodová,

:
:

POŘAD SCHŮZE
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
8 / 5
9 / 5
10 / 5
11 / 5
12 / 5
13 / 5

/ 2016 Oprava havárie kanalizace na dvoře budovy Masarykovo nám. č. p. 15 a pod
budovou
/ 2016 Rozdělení finančních prostředků z grantu sportovních a volnočasových
aktivit-pravidelné aktivity a jednorázové akce a grantu trenérů mládeže
/ 2016 Schválení výběrového řízení a podpis smlouvy na opravu vodojemu
s odkyselovací stanicí Lesoňovice
/ 2016 Schválení Dohody o prostorovém uspořádání staveb
/ 2016 Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na Masarykově
náměstí - informace
/ 2016 Petice proti vyhlášení záměru na vybudování „Bezkontaktní myčky“
/ 2016 Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2016
/ 2016 Žádost společnosti Scolarest o mimořádné přidělení bytu pro J.K.
/ 2016 Žádost ZŠ TGM Bystřice n. P. o příspěvek na zajištění oslav 80. výročí školy
/ 2016 Jmenování jednatelů společností Eden Centre s.r.o. a Eden servisní s.r.o. a
schválení smluv o výkonu funkce jednatele
/ 2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
/ 2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
/ 2016 Financování akcí : CZV, rybník Argentina, cyklostezka k nádraží ČD

USNESENÍ:
1/5/2016

: Oprava havárie kanalizace ve dvoře budovy Masarykovo nám. č. p. 15
a pod budovou

Popis

: V listopadu 2014 se objevila voda ve sklepě budovy č.p. 15 na Masarykově náměstí
v Bystřici nad Pernštejnem.. Vše nasvědčovalo tomu, že je porušená izolace a vniká
do budovy spodní voda. Po několika průzkumných akcích se jako příčina ukázal
havarijní stav kanalizace pod budovou a přítok drenážní vody směřující ze zahrad
mezi náměstím a ul. Zahradní, které se stahují do dvora za budovou.
Firma Envirox provedla kamerový průzkum a vyčištění kanalizace v úseku uličky za

Usnesení

solnou jeskyní a trasy ze dvora ZZN k budově č.p. 15. Fakturovaná částka za akci je
113 075 Kč. Z toho částku 60 000 Kč uhradí město z provozních výdajů na údržbu
kanalizace, částka 53 075 Kč bude uhrazena v rámci opravy havarijního stavu.
Z důvodu nepřístupnosti kanalizace pod budovou č.p. 15 předložil odbor správy
majetku a investic radě města nabídku firmy Envirox na opravu technologií
Prokatec – injektážní systém s PU pryskyřicí. Oprava by byla provedena jako
referenční akce s cenou 219 800 Kč bez DPH.
Opravu přístupné části kanalizace ve dvoře provede firma SPH stavby. Jedná se o
výměnu dvou kanalizačních šachet a potrubí. Cenová nabídka na opravu je 176 000
Kč bez DPH. Konečná cena se může od nabídky lišit, protože rozsah prací se bude
odvíjet od skutečnosti při realizaci akce.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení opravy kanalizace ve
dvoře a pod budovou č. p. 15 na Masarykově náměstí a ukládá odboru financí a
OŽÚ zpracovat rozpočtové opatření.

2/5/2016

: Rozdělení finančních prostředků z grantu sportovních a volnočasových
aktivit-pravidelné aktivity a jednorázové akce a grantu trenérů mládeže.

Popis

: Na jednání komise sportu a mládeže dne 29.2.2016 byly rozděleny prostředky
z grantu pro pravidelnou činnost, jednorázové aktivity a grantu trenérů mládeže. Na
pravidelnou činnost byly z rozpočtu města vyčleněny 2 mil. Kč, na jednorázové
aktivity 100.000,- Kč a na grant trenérů mládeže 500.000,- Kč. Radě města byl
předložen návrh komise na rozdělení těchto prostředků.
Grant pravidelných činností byl zjednodušeně řečeno rozdělen dle počtu členů
(kategorie registrovaných hráčů s účastí v soutěžích, účastníci turnajů a rekreační
členové oddílu) a dle potřeby finančních prostředků na majetek vlastní nebo
pronajatý. Komise vyhodnotila 15 žádostí a navrhla rozdělit prostředky z grantu
pravidelných činností dle přiložené tabulky.
Žádosti na jednorázové aktivity byly doručeny v počtu 11. Komise vyřadila žádosti
M.H. z Víru, která žádala ve dvou žádostech o příspěvek na realizaci tenisového
campu pro mladší a starší žactvo. Důvodem vyřazení je nesoulad s výzvou –
příjemcem dotace může být pouze právnická osoba se sídlem v Bystřici n. P. nebo
fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Bystřici n. P.
Po vyřazení těchto žádostí požadavky převyšovaly výši grantu o 29.200,- Kč.
Komise tedy musela přistoupit k hodnocení žádostí dle kritérií daných výzvou.
Výsledné pořadí dle bodového ohodnocení je v příloze. Tzv. žádosti pod čarou (s
nejnižším počtem bodů) nebudou vykryty vůbec a poslední v pořadí byl pokrácen do
výše celkového objemu disponibilních peněz (100.000,- Kč).

Usnesení

Grant trenérů mládeže byl rozdělen na základě 7 žádostí. Organizace a kluby
žádají o příspěvek na období leden až květen dle zásad programu. TJ Sokol a Dance
Style požaduje proplacení trenérských licencí.
Na období leden až květen tak bude rozděleno 369.900,- Kč.
Přeplatky vzniklé z vyúčtování a zbývající část grantu budou rozděleny na základě
žádostí na období červen až listopad 2016.
1) Rada města schvaluje změnu
návrhu komise na rozdělení grantu
:
volnočasových a sportovních aktivit- pravidelné činnosti z důvodu změny
výše nájemného u sportovní organizace BK Zubři Bystřice n.P., čímž došlo
k přepočtu výše příspěvků všem sportovním organizacím žádajícím o tento
grant.
2) Rada města Bystřice n. P. schvaluje upravený návrh komise sportu a mládeže
na rozdělení příspěvků z grantu sportovních a volnočasových aktivitpravidelné aktivity a jednorázové akce a grantu trenérů mládeže dle přílohy
po úpravě rady města, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
3) Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční

dotace z těchto grantových programů dle přílohy, která je součástí usnesení
(výše grantů do 50 tis. Kč).
4) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy
na poskytnutí neinvestiční dotace z těchto grantových programů dle přílohy,
která je nedílnou součástí usnesení (výše grantů nad 50 tis, Kč).

3/5/2016

: Schválení výběrového řízení a podpis smlouvy na opravu vodojemu
s odkyselovací stanicí Lesoňovice

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení výběr zhotovitele Vodojemu s odkyselovací stanicí Lesoňovice a
příslušnou smlouvu o dílo. Dne 18. 2. 2016 proběhlo otevírání obálek a hodnocení
nabídek akce Vodojem s odkyselovací stanicí Lesoňovice. Bylo osloveno 5 firem pro
podání nabídky. Městu byly doručeny 3 nabídky, a to od firem GREMIS s.r.o.,
STYLSTAV s.r.o. a SPH Stavby s.r.o.. Nejnižší nabídku z těchto tří firem ve výši
1 161 745,- Kč vč. DPH podala firma SPH Stavby s.r.o. Všechny detaily jsou
sepsány v protokolu z jednání komise pro otevírání a posouzení nabídek, který je
přílohou předkládací zprávy.
: Rada města schvaluje výběr zhotovitele vybudování Vodojemu s odkyselovací
stanicí Lesoňovice dle doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Rada města schvaluje podpis smlouvy s firmou SPH Stavby s.r.o.

Usnesení

4/5/2015

: Schválení Dohody o prostorovém uspořádání staveb

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení dohodu o prostorovém uspořádání staveb mezi SVK Žďársko, VAS a
Městem Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se o standardní dohodu o prostorovém
uspořádání staveb. Tato dohoda vznikla z důvodu vybudování nové optické trasy a
vedení VO v ulicích Pod Horou a Vírská. Nová optická trasa bude zasahovat do
ochranného pásma vodovodu i kanalizace.
: Rada města schvaluje Dohodu o prostorovém uspořádání staveb na akci „Bystřice
nad Pernštejnem, rekonstrukce ulice Vírská a Pod Horou, Bystřice nad Pernštejnem
– MAN+VO“.

Usnesení

5/5/2016

: Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na
Masarykově náměstí - informace

Popis

: Na pracovním jednání zastupitelstva města, které se konalo v úterý 16.2.2016, byla
představena možnost podpořit formou dotací z rozpočtu města obnovu fasád na
nemovitostech na Masarykově náměstí.
Městu se v minulých letech podařilo vkusně zrekonstruovat veřejná prostranství na
náměstí. K pozitivnímu a estetickému vnímaní náměstí a města jako celku patří i
kvalitně upravené fasády domů. Mnohým majitelům nemovitostí na náměstí se již
podařilo fasády domů opravit, ale zbývá cca 20 domů, které na opravu fasády čekají.
Odbor územního plánování a stavebního řádu předložil
k diskuzi záměr na
vytvoření pravidel, jak podpořit a finančně motivovat majitele nemovitostí na
náměstí k úpravě jejich domů (fasád na náměstí). Města, jejichž náměstí je součástí
památkové zóny, tato pravidla vesměs mají. Bystřice n.P. nemá vyhlášenou
památkovou zónu, avšak tato pravidla by šla s drobnými úpravami aplikovat i na
domy na bystřickém náměstí a tím by bylo možné podpořit a motivovat majitele
domů k obnově jejich nemovitostí.
K této myšlence vede odbor ÚP a SŘ i žádost manželů R. kteří koupili od města
dům s historicky cennou fasádou, byť ne památkové chráněnou. Mají snahu
zachovat strukturu i ráz této fasády, ale vzhledem k členitosti fasády je její obnova a
zachování v původním stavu finančně náročná (částka přesahuje 300 000 Kč).
V 90. letech mělo město v tehdejším programu fondu rozvoje bydlení zakotvenu
možnost, aby majitelé nemovitostí zažádali o podporu na obnovu fasád na náměstí.
V tehdejší době byly poskytovány pouze bezúročné nebo nízko úročené půjčky.

Nebyly poskytovány finanční prostředky formou „dotace“. Nadále platí možnost
žádat o půjčku na výměnu oken a obnovu fasády z platného fondu rozvoje bydlení,
která je úročena 4 % Tato možnost platí pro všechny majitele nemovitostí ve městě.
Odbor ÚP a stavebního řádu má informace od 5 majitelů domů na náměstí, že v
letošním roce uvažují o obnově fasád na jejich nemovitostech.
V případě, že by se tato myšlenka stala od orgánů samosprávy podporovatelnou, je
třeba učinit následující kroky:
1. Vytvořit pravidla pro poskytování dotací na obnovu fasád, která bude
schvalovat rada města. Návrh těchto pravidel byl zaslán v příloze – zde jsou
kromě obecných pravidel pro poskytování dotací podle směrnice města
rovněž uvedena konkrétní pravidla a podmínky pro získání dotace.
Především pak maximální částka a maximální procento z uznatelných
nákladů. Je navržena max. podpora ve výši 50 000 Kč a max. 30%
z uznatelných nákladů. Výše dotace by měla být spíše motivační, což
dle názoru odboru je. Pro využití max. částky 50 000 Kč je třeba
provést investici cca 170 000 Kč v uznatelných nákladech.
Rovněž (i po vzoru ostatních měst) město nechce podporovat výměnu
stávajících oken za plastová a zateplování objektu (toto budou
neuznatelné náklady).
Řešení barevnosti fasád by mělo vycházet ze zpracované studie
barevnosti fasád na náměstí. Konkrétní návrhy popřípadě výjimky by
hodnotila stavební komise a schvalovala rada města.
2. Pomocí rozpočtového opatření (zastupitelstvo v březnu 2016) je nutné
vyčlenit částku z rozpočtu města pro grantový program. Pro letošní rok
navrhuje odbor ÚP a SŘ vyčlenit částku 300 000 Kč, tzn. při max. využití
dotace bude možné podpořit 6 žadatelů. V případě více žadatelů by se dotace
poměrově snižovala.
3. Radou města je třeba schválit pravidla a vyhlásit grantový program
s termínem přijímání žádostí o dotaci

Usnesení

V případě, že tyto kroky úspěšně proběhnou, bude možné cca od června poskytovat
finanční prostředky na obnovu fasád na náměstí.
: Rada města bere na vědomí informaci o přípravě grantového programu pro
poskytování dotací na obnovu fasád na Masarykově náměstí a doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření pro tento grantový program ve výši
300 000 Kč.

6/5/2016

: Petice proti vyhlášení záměru na vybudování „Bezkontaktní myčky

Popis

: Dne 25.2.2016 obdrželo vedení města Petici občanů ulice Větrná v Bystřici nad
Pernštejnem proti vyhlášení záměru na vybudování „Bezkontaktní myčky“ v místech
nynější čerpací stanice LPG. Součástí petice je žádost o zachování parkoviště pro
osobní automobily. Vzhledem k tomu, že v souladu s požadavkem petice rada města
rozhodla již svým usnesením č. 12/3/2016 ze dne 16.2.2016 o zrušení záměru na
pronájem části pozemku parc. č. 1097/1 v k.ú. Bystřice n. P. o výměře cca 220 m2
pro výstavbu bezkontaktní myčky, je řešení petice bezpředmětné.
: Rada města bere Petici občanů ulice Větrná proti vyhlášení záměru na vybudování
„Bezkontaktní myčky“ v místech nynější čerpací stanice LPG a žádost o zachování
parkoviště pro osobní automobily ze dne 25.2.2016 na vědomí a odkazuje na své
usnesení č. 12/3/2016 ze dne 16.2.2016, kterým bylo petici zcela vyhověno.

Usnesení

7/5/2016

: Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2016

Popis

:

1. Pro rok 2016 byla v rozpočtu města schválena částka 250.000,- Kč na
grantový program v oblasti kultury a společenského života.
V rámci Výzvy k předkládání projektů v oblasti kultury a společenského

života bylo do uzávěrky pro podávání žádostí, tj. do 19.2.2016, předloženo
11 žádostí.
Všechny žádosti obsahovaly veškeré požadované náležitosti.
2. Po seznámení se s jednotlivými žádostmi a následnou diskuzí členů komise
nad těmito žádostmi bylo přistoupeno k hodnocení žádostí dle stanovených
hodnotících kritérií s tímto výsledkem:
Č.
5.

Název projektu
Výroční koncert k 15. výročí založení
orchestru s J. Svěceným

SONK z.s.

20000

1

20000

6.

Div. představení Co takhle svatba, princi

Martina Olivová

20000

2

20000

4.

Malovné na cimbál

SONK z.s.

15000

3

15000

7.

Koncert Orchestru DBJ v kostele sv. Vavřince

Martina Olivová

20000

4

20000

1.

Dětský Majáles 2016

20000

5

20000

8.

Výstava drobného zvířestva

SK Bystřicko, z.s.
ZO Českého svazu
chovatelů

10500

6

10500

9.

Rytíři země zubra

20000

7

20000

2.

Ve zbroji
Módní přehlídka dětí z Bystřicka s námětem
"ČERNÁ A BÍLÁ"

Libuše Zítková

10400

8

10400

11.

1,2,3…Rodina

For Family.sz, z.s.

10000

9

10000

10.

MASOPUST 2016
Pásmo div.představení nejen pro děti pokračování

For Family.sz, z.s.

20000

10

10000

Franqueza, s.r.o.

20000

11

10000

3.

Žadatel

CELKEM:

Požadováno: Pořadí

185900

Dotace:

165900

3. Komise kultury stanovila pořadí žádostí a bezezbytku vyhověla žádostem
v pořadí 1-9. Žádostem v pořadí 10 a 11 komise kultury snížila požadovanou
výši dotace na polovinu.
4. Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto kola grantového programu nebyla
vyčerpána celá alokovaná částka 250.000,-Kč z rozpočtu města, komise
kultury se usnesla na vyhlášení druhého kola grantového programu, a to
následovně:
1)
1.5.2016 vyhlášení 2. kola grantového programu s alokovanou částkou
84.100,-Kč
2)
30.5.2016 – ukončení předkládání žádostí o dotaci
3)
v průběhu měsíce června vyhodnocení 2. kola grantového programu
Usnesení

:

1) Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise kultury na přidělení
příspěvků z grantu v oblasti kultury a společenského života následovně:
Č.
5.

Název projektu
Výroční koncert k 15. výročí založení
orchestru s J. Svěceným

SONK z.s.

20000

1

20000

6.

Div. představení Co takhle svatba, princi

Martina Olivová

20000

2

20000

4.

Malovné na cimbál

SONK z.s.

15000

3

15000

7.

Koncert Orchestru DBJ v kostele sv. Vavřince

Martina Olivová

20000

4

20000

1.

Dětský Majáles 2016

20000

5

20000

8.

Výstava drobného zvířestva

SK Bystřicko, z.s.
ZO Českého svazu
chovatelů

10500

6

10500

9.

Rytíři země zubra

20000

7

20000

2.

Ve zbroji
Módní přehlídka dětí z Bystřicka s námětem
"ČERNÁ A BÍLÁ"

Libuše Zítková

10400

8

10400

11.

1,2,3…Rodina

For Family.sz, z.s.

10000

9

10000

10.

MASOPUST 2016
Pásmo div.představení nejen pro děti pokračování

For Family.sz, z.s.

20000

10

10000

Franqueza, s.r.o.

20000

11

10000

3.

CELKEM:

Žadatel

Požadováno: Pořadí

185900

Dotace:

165900

2) Rada města Bystřice n.P. schvaluje 2. kolo grantového programu „Kultura
a společenský život s alokovanou částkou 84.100,-Kč

8/5/2016

: Žádost společnosti Scolarest o mimořádné přidělení bytu pro J.K.

Popis

: Ředitel provozu Scolarest požádal radu města o mimořádné přidělení bytu o
velikosti 2+1 pro paní J.K. Ve společnosti Scolarest pracuje od roku 2004. Pracovní
smlouvu má uzavřenou na dobu neurčitou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovnici, která pracuje v městském zařízení,
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 společnosti Scolarest.
Rada
města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro paní J.K. 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 Scolarest.

Usnesení

9/5/2016

: Žádost ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem o příspěvek na zajištění oslav
80. výročí školy

Popis

: Ředitel školy požádal radu města o poskytnutí příspěvku na zajištění organizace
školních oslav, které se uskuteční ve dnech 23. a 24.9.2016.
Příspěvek by zajistil financování almanachu, pronájem KD, zajištění pohoštění a
propagaci.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje příspěvek ve výši 20.000,- Kč na
zajištění oslav 80. výročí školy ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem. Finanční
prostředky budou převedeny z účelové položky provozního rozpočtu školy určené na
bruslení

Usnesení

10/5/2016

: Jmenování jednatelů společností Eden Centre s.r.o. a Eden servisní s.r.o.
a schválení smluv o výkonu funkce jednatele

Popis

:

Dne 29.2.2016 zaslal Ing. Michal Burian vedení města žádost o uvolnění
z funkce ředitele společnosti Eden Centre s.r.o. a z funkce ředitele společnosti Eden
servisní s.r.o. ke dni 29.2.2016. Současně požádal, aby byl ke stejnému datu
zproštěn funkce jednatele obou společností.
Rada města ve funkci valné hromady společností Eden Centre s.r.o. a Eden
servisní s.r.o. schválila svým usnesením č. 1/4/2016 ze dne 29.2.2016 dohody mezi
oběma společnostmi a Ing. Michalem Burianem, Ph.D. o ukončení pracovního
poměru ředitele obou společností ke dni 29.2.2016 a současně dohody o ukončení
funkce jednatele obou společností ke dni 29.2.2016.
Vzhledem k tomu, že v obou společnostech není od 1.3.2016 obsazena funkce
jednatele a společnosti tak nemají statutárního zástupce, je činnost těchto společností
ochromena.
Za účelem zajištění chodu těchto společností navrhuje rada města ve funkci valné
hromady obou společností jmenovat s okamžitou platností jednateli těchto
společností starostu a místostarostu s tím, že tato jmenování jsou okamžitá a nutná
opatření, která budou v budoucnu nahrazena standardním jmenováním jednatelů
obou společností. Ing. Karel Pačiska je tak navržen do funkce jednatele společnosti
Eden Centre s.r.o. a Mgr. Josef Vojta je navržen do funkce jednatele společnosti
Eden servisní s.r.o.
Funkce ředitelů obou společností zůstanou prozatím neobsazené.
V souvislosti s těmito navrhovanými změnami byly radě města ve funkci valné
hromady společností Eden Centre s.r.o. a Eden servisní s.r.o. předloženy ke
schválení podle ust. § 59 a násl. zák. čís. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
smlouvy o výkonu funkce jednatele s nově jmenovaným jednatelem společnosti

Usnesení

Eden Centre s.r.o. - Ing. Karlem Pačiskou a s nově jmenovaným jednatelem
společnosti Eden servisní s.r.o. - Mgr. Josefem Vojtou.
: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Eden Centre s.r.o.
jmenuje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů :
s účinností od 9.3.2016
Ing. Karla Pačisku
j e d n a t e l e m společnosti Eden Centre s.r.o. se sídlem Příční 405, Bystřice nad
Pernštejnem
schvaluje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů :
s účinností od 9.3.2016
Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti uzavřenou mezi valnou hromadou
společnosti Eden Centre s.r.o. a Ing. Karlem Pačiskou

Rada města ve funkci valné hromady společnosti Eden servisní s.r.o.
jmenuje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů :
s účinností od 9.3.2016
Mgr. Josefa Vojtu
j e d n a t e l e m společnosti Eden servisní s.r.o. se sídlem Příční 405, Bystřice nad
Pernštejnem
schvaluje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů :
s účinností od 9.3.2016
Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti uzavřenou mezi valnou hromadou
společnosti Eden servisní s.r.o. a Mgr. Josefem Vojtou

11/5 /2016 : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Popis

Usnesení

: Manželé H., vlastníci pozemku p.č. 1509 ( zahrádka v lokalitě Pod Horou) v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem vyřizují elektrickou přípojku. Pro účely stavebního řízení
je nutné uzavřít s E.ONem Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Budoucí věcné břemeno bude spočívat v právu vedení zemní kabelové přípojky ve
prospěch E.ON Distribuce a.s. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a
úplatně za jednorázovou částku 500 Kč + DPH.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu vedení zemního
kabelového vedení na pozemku p.č. 2694/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši
500 Kč+ DPH.

12/5 /2016 : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Popis

: Manželé Ch., vlastníci pozemku v k.ú. Kozlov vyřizují elektrickou přípojku. Pro
účely stavebního řízení je nutné uzavřít s E.ONem Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene. Budoucí věcné břemeno bude spočívat v právu vedení

Usnesení

zemní kabelové přípojky ve prospěch E.ON Distribuce a.s. Věcné břemeno bude
uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 1000 Kč + DPH.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu vedení zemního
kabelového vedení na pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Kozlov . Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč+ DPH.

13/05/2016 : Financování akcí : CZV, rybník Argentina, cyklostezka k nádraží ČD
Popis

Usnesení

: Na Centru zelených vědomostí existuje faktura firmy RATHGEBER ze září 2015 za
dodávku popisků ke vstupům, které byly řádně dodány a není znám žádný důvod,
proč by město nemělo zaplatit. Jedná se o částku 24.699,- Kč. Dále byla v předešlém
projednání opomenuta relativně drobná položka u firmy SPH ve výši 5.030,- Kč za
kousek pískové pěšiny v areálu. Celkově je třeba na CZV 30 tis. Kč, financováno
bude z rozpočtové rezervy.
„Rybník Argentina“ je ve své podstatě havárie. Loni se zjistilo, že prosakuje hráz,
proto byla snížena hladina v rybníce, hledá se řešení a zejména pak finance na
realizaci řešení. Odborná firma VD-TBD zpracovává projektovou dokumentaci
sanace hráze, jejíž cena bude do 65 tis. Kč, zdrojem bude opět rezerva.
Na cyklostezce k nádraží ČD, jejíž stavba bude v krátké době zahájena, je třeba
provést pouze formální rozpočtové opatření. V posledním úseku stezky od Hájů po
napojení na „Hajskou“ ( spojovací komunikaci z Domanínka do Rozsoch ) se
nejedná o stavbu nové cyklostezky nýbrž o opravu stávající polní cesty. – tj.
neinvestici. Proto je třeba z částky schválené v rozpočtu letošního roku na
cyklostezku ( tj. investici ) vyčlenit do neinvestičních výdajů vysoutěženou cenu
opravy cesty 666 tis. plus 12 tis. za projekt a rozpočet opravy, celkem 678 tis. Kč.
: Rada města schvaluje :
- financování akce CZV částkou 30.000,- Kč, akce rybník Argentina částkou
65.000,- Kč a přesun částky 678.000. Kč z investic do neinvestic na akci
Cyklostezka k nádraží ČD.
- návrh příslušných rozpočtových opatření z kapitol “Rezerva“ a „Cyklostezka
k nádraží“

