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

č. 11 / 2016
konané dne 12.7.2016
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Mgr. Vlasta Moncmanová,
Mgr. Miroslav Novák

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Mgr. Radek Vojta, Ing. Miloš Šibor, Ing. Ivan Buchta, Ing. Aleš Sitař
: Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Ing. Emil Ondra

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 10

:
:
POŘAD SCHŮZE
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Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n.P.
Výpůjčka kulturního domu v Domaníně
Odvodnění kanalizační rýhy v Domaníně
Prodloužení vodovodního řadu za bytovkami v Domaníně
Studie bezbariérových úprav v základních školách
Financování akcí Hora, cesta u nádraží ČD, vodojem Lesoňovice, kamerový
systém, bistro Ohrada
Čistění a kamerový průzkum kanalizace v Domanínku
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene
Rozpočtové opatření
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě mezi městem a ZŠ TGM
Zvýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem
Směrnice pro postup při evidenci, účtování, vymáhání a odpisu pohledávek
města
Změna Přílohy č.2 Směrnice o evidenci smluv a objednávek a úhradě účetních
dokladů
Zpracování televizního pořadu o městě v rámci televizního pořadu Cyklotoulky
Nezávislý audit společnosti Eden centre s.r.o.
Oprava povrchu fotbalového hřiště Sportovního areálu Tomáše Dvořáka
Žádost TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance
Žádost ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem o příspěvek na umělecké kurzy žákyň

USNESENÍ:
1/11/2016

: Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n. P.

Popis

: Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem žádá o povolení výjimky z počtu dětí ve
třídě stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb. na maximální počet 24 dětí ve třídě.
Výjimku z tohoto počtu může dle školského zákona povolit zřizovatel.

Usnesení

Ředitelka MŠ Bystřice nad Pernštejnem 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.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem povoluje výjimku z maximálního počtu dětí ve
třídě pro všechny třídy MŠ Bystřice n. P., Okružní 753 ve školním roce 2016/17 na
25 dětí.

2/11/2016

: Výpůjčka kulturního domu v Domaníně

Popis

: Na minulém zasedání rady města schválila rada vypsání záměru na výpůjčku
kulturního domu v Domaníně. Záměr byl zveřejněn po dobu stanovenou zákonem a
nebyla vůči němu žádná odezva. Je proto možné podepsat smlouvu, jejíž principy
byly uvedeny v záměru :
- provozovatel neplatí žádné nájemné – proto volíme formu výpůjčky
- předmětem výpůjčky je celý kulturní dům včetně vybavení
- provozovatel je povinen zajistit na své náklady provoz hospody
- provozovatel pronajímá prostory KD pro účely různých akcí třetím osobám a
přijatá úplata je jeho příjmem
- provozovatel hradí výdaje na běžnou provozní údržbu
- opravy a udržování nad rámec běžné provozní údržby ( tj. to co souvisí
s podstatou budovy ) hradíme my z rozpočtu místní části
- provozovatel hradí veškeré výdaje na energie v hospodě i v KD a to i během
obecních akcí, při kterých je otevřená hospoda ( tj. tyto náklady se mu vrátí
v tržbě )
- při obecních akcích, kdy hospoda není otevřená ( včetně voleb ) přísluší
provozovateli přiměřená náhrada za vynaložené náklady ( zejména teplo,
event. elektřina a voda )
Vypůjčitelem je pan L.B. ze Žďáru nad Sázavou.
: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s panem L.B. ze Žďáru nad
Sázavou, jejímž předmětem je kulturní dům v Domaníně.

Usnesení

3/11/2016

: Odvodnění kanalizační rýhy v Domaníně

Popis

: Odvodnění kanalizační rýhy v Domaníně vzniklo jako vedlejší a dodatečný efekt
stavby kanalizace v Domaníně. V jednom úseku, kde je hlavní kanalizační řad veden
v silnici ( od odbočky k areálu zemědělského družstva směrem nahoru obcí ), se po
realizaci zjistilo, že výkopem byly narušeny silné podzemní prameny, kvůli nimž je
v prostoru kanalizační rýhy natlakovaná spodní voda. Negativní důsledky jsou
přinejmenším dva - jednak se v tomto úseku zvlnila opravená silnice a vlnění lze
očekávat opakovaně a dále se zde mají napojovat přípojkou 3 nemovitosti, které jsou
výškově pod silnicí. Natlakovaná voda tak hrozí pronikat po přípojce k základům
těchto domů. Projektant doporučuje provedení drenáže z tělesa výkopu s vyústěním
do nedalekého potoka. Celková délka drenáží a kanalizací činí cca 80 bm. Svazu
vodovodů a kanalizací se podařilo získat na realizaci akce „Kanalizace Domanín“
dodatečnou dotaci, takže se příspěvek města na realizaci snížil o 1,6 milionu Kč.
To je také důvod, proč SVK odmítá jednat s městem o tom, kdo má tuto
dodatečnou a vyvolanou investici zaplatit.
: Rada města schvaluje financování akce Odvodnění kanalizační rýhy v Domaníně
částkou 175.000,- Kč.

Usnesení

4/11/2016

: Prodloužení vodovodního řadu za bytovkami v Domaníně

Popis

: Letos v zimě prodalo město za bytovkami v Domaníně stavební pozemek panu Z.
Ve smlouvě se město zavázalo, že z přijatých peněz zafinancuje přeložku vodovodní
přípojky do jedné z bytovek. Vodovodní přípojka prochází středem prodaného
pozemku a fakticky jej pro stavbu rodinného domu znehodnocuje. Následně se

Usnesení

bohužel zjistilo, že VAS má ve svých podkladech špatně zakreslenou trasu
vodovodní přípojky do druhé z bytovek. Ve skutečnosti vede prodaným pozemkem
sdružená přípojka pro obě bytovky, která se následně dělí na dvě větve vedoucí do
každé z nich. Tato komplikace ohrožuje stavbu rodinného domu, do jejíž přípravy už
stavebník vložil statisíce.
Po diskusích s SVK bylo nalezeno řešení, které je technicky správné a pro všechny
přijatelné. Spočívá v prodloužení vodovodního řadu tak, aby jím byla nahrazena
sdružená část přípojky. Investorem bude Svaz vodovodů a kanalizací, stavba bude
financována v režimu novostavby ( tj. městem ) a provedena by měla být v tzv. in
house režimu ( provede ji bystřické středisko Vodárenské akciové společnosti ). V
zájmu minimalizace nákladů zvažuje město i nějakou formu „svépomoci“.
: Rada města schvaluje financování akce Prodloužení vodovodního řadu v Domaníně
částkou maximálně 250.000,- Kč

5/11/2016

: Studie bezbariérových úprav v základních školách

Popis

: Město dosud systémově neřešilo přístupnost našich základních škol pro žáky
s omezenou schopností pohybu. S ohledem na plány centrálních orgánů začleňovat
děti ze speciálních škol do standardních tříd, nabývá toto téma na významu. Navíc
lze očekávat, že s těmito plány by měly přijít i dotační peníze.
Město chce proto nechat zpracovat vstupní dokument, který posoudí potřeby a
možnosti našich dvou základních škol z tohoto pohledu a který se tak stane
podkladem pro další rozhodování, jak se k tomuto tématu bude naše město stavět.
Zpracování studie bude zadáno panu Ing. Grošofovi, jehož rámcová nabídka zní na
částku 35 tis. Kč.
: Rada města schvaluje zadání studie bezbariérových úprav v základních školách
zřizovaných městem v předpokládané ceně do 35 tisíc Kč.

Usnesení

6/11/2016

: Financování akcí Hora, cesta u nádraží ČD, vodojem Lesoňovice,
kamerový systém, bistro Ohrada

Popis

: Projekt „Hora-dominanta města“ se zatím, ani projekčně, nerealizuje. Jedna drobná
souvislost s tímto projektem se však řeší. Les v Hoře má být v rámci realizace
projektu v celé střední části (tj pohledové od města) vykácen a nahrazen sadem,
zatímco v okrajových částech má zůstat lesem s velmi řídkým a vzdušným porostem
tak, aby pohledově navazoval na středový sad. V současnosti se zpracovávají
podklady pro nové dlouhodobé lesní hospodářské plány ( s platností na 10 let ). Pro
případ, že by v této periodě došlo k realizaci projektu, je žádoucí mít okolní les
legálně uzpůsoben žádoucímu konečnému stavu. Za částku 3 tis. Kč zpracuje
autorka projektu veškerých úprav zeleně v Hoře i podklady pro nový LHP.
V návaznosti na stavbu cyklostezky k nádraží ČD opravilo město v rámci
schválených finančních zdrojů pro rok 2016 i kus cesty, kterou se cyklostezka u
letiště napojuje na komunikaci do Rozsoch. Tatáž potřeba nastala i na druhém konci
cyklostezky u nádraží, kde stará cesta kolem sýpky a „legálu“ už nedělala dobrotu.
Protože v rozpočtu akce ještě peníze jsou, navrhujeme z nich zafinancovat částkou
220 tis. Kč opravu této cesty.
Vodojem a odkyselovací stanice v Lesoňovicích má své realizační peníze schválené
v rozpočtu 2016. Nyní přišla k podpisu smlouva o výkonu technického dozoru za
cenu 25 tis. Kč.
V únoru letošního roku schválila rada města podání žádosti o dotaci na rozšíření
kamerového systému města včetně spolufinancování. Dotace byla městu přiznána a
chystá se realizace, ale schválený rozpočet roku 2016 zatím částku na tuto akci
neobsahuje. Je třeba alokovat 257 tis. Kč, z nichž 218 tis. Kč bude kryto dotací
z Ministerstva vnitra ČR.
U bistra „Caffé Ohrada“ byly zástupcem Krajské hygienické stanice zjištěny při
kolaudačním řízení nedostatky, které byly z jeho pohledu překážkou kolaudace a

Usnesení

bylo je proto nutno obratem vyřešit. To se díky operativnosti několika dodavatelů
podařilo. Odbor OSMI proto žádá o částku 40 tis. Kč účelově vázaných na vyřešení
nedostatků bránících kolaudaci s tím, že pokud pro to jsou již zdroje v „hlavním“
rozpočtu akce, tak tato částka 40 tis. Kč zůstane nedočerpána.
: Rada města schvaluje
- financování akce Hora-dominanta města částkou 3.000,- Kč, akce Vodojem
Lesoňovice částkou 25.000,- Kč, akce Rozšíření kamerového systému částkou
257.000,- Kč, akce Caffé Ohrada částkou 40.000,- Kč a formou převodu částky
220.000,- Kč z investiční do neinvestiční části rozpočtu provedení opravy
komunikace u nádraží v rámci akce Cyklostezka k nádraží ČD
- návrh příslušných rozpočtových opatření

7/11/2016

: Čištění a kamerový průzkum kanalizace v Domanínku

Popis

: V areálu bývalého podniku ČML v Bystřici nad Pernštejnem - Domanínku město
postupně prodává pozemky pro podnikatelské aktivity. V tuto chvíli se jedná o tři
nové podnikatelské záměry, přičemž další pravděpodobně budou následovat. Aby
dotčené území bylo koncepčně využito co nejlépe, je nezbytná funkční
infrastruktura včetně kanalizace. Ta je v tuto chvíli v technicky neuspokojivém, byť
zatím funkčním stavu. Cílem města je, aby byla technicky oddělena dešťová
kanalizace od splaškové, a ta následně převedena do vlastnictví SVK Žďársko. Pro
uskutečnění tohoto záměru je potřeba provést vyčištění a následnou kamerovou
zkoušku o technickém stavu kanalizace, jejích přípojkách, šachtách apod.
Na základě kamerové zkoušky budou stanoveny podmínky převodu splaškové
kanalizace na SVK.
Je připravena cenová kalkulace na čistění a kamerový průzkum kanalizace od
firmy Envirox:
Tlakové čistění a sání sedimentu, cca 48 hod á 2.000,- Kč
Kamerová prohlídka, cca 48 hod á 1.000,- Kč ( v ceně je započtena sleva pro město
300,- Kč/hod )
Doprava: 0 Kč ( zákaznický bonus pro město )
Tj. celkem 175.000,- Kč včetně DPH. Práce budou denně evidovány a vyúčtování
bude provedeno za skutečné náklady, tzn., že náklady mohou být i nižší. Dohodnutá
cena 175.000,- Kč je maximální, konečná a nepřekročitelná.
Práce by byly následně provedeny.
: Rada města schvaluje financování celé akce v roce 2016. Rada města ukládá
odboru financí a OŽÚ provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu roku
2016.

Usnesení

8/11/2016

: Smlouva o zřízení věcného břemene

Popis

Usnesení

: S firmou E.ON má město uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - přípojku na pozemek pana M. na Bratrušíně . Nyní po dokončení a
zaměření skutečného stavu a v souladu se shora uvedenou smlouvou je možné po
schválení uzavřít smlouvu. Smlouva bude úplatná a na dobu určitou.
: Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON
Distribuce a.s. spočívající v právu uložení zemního kabelového vedení NN, jeho
údržby a oprav na pozemcích parc. č. 147/5, 267/1, 266/1,125/7 v k.ú. Bratrušín.
Věcné břemeno bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou .

9/11/2016

: Smlouva o zřízení věcného břemene

Popis

: S firmou E.ON má město uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - přípojku na pozemek paní J. na Bratrušíně . Nyní po dokončení a
zaměření skutečného stavu a v souladu se shora uvedenou smlouvou je možné po
schválení uzavřít smlouvu . Smlouva bude úplatná a na dobu určitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON
Distribuce a.s. spočívající v právu uložení zemního kabelového vedení NN, jeho
údržby a oprav na pozemcích parc. č. 274/2, 125/9,125/7 v k.ú. Bratrušín. Věcné
břemeno bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou .

10/11/2016 : Rozpočtové opatření
Popis

Usnesení

: V rozpočtu na rok 2016 jsou schválené prostředky na rozdělení trafostanice na
Základní škole na ulici Nádražní 615 v Bystřici nad Pernštejnem ve výši 569 000
Kč. Tato částka byla rozpočtována v minulém roce. Vzhledem k tomu, že od nového
roku platí nová směrnice EÚ, kterou se energetici musí řídit, vztahuje se i na městem
připravovanou akci. Trafostanice, která se zde bude měnit, musí být ekologická.
Oproti loni navrhované ceně se celá akce prodražuje na částku 792 914 Kč. Soutěží
získalo město cenu 640 453 Kč. Roční spotřeba na ZŠ a MŠ za rok 2015 byla
324 100 kWh. V případě, že by město nepřestavovalo trafo pro nízkonapěťovou
hladinu, nekupovalo by za cenu z VN hladiny, ale bylo by nuceno kupovat za
sazbu jako u ostatních NN odběrů. Potom by byl rozdíl v ceně 0,70 Kč/kWH, tedy
za rok by se elektřina prodražila o 226 870 Kč + DPH . To znamená , že přestavba
trafa bude návratná za 2,8 roku a potom bude město dál kupovat elektřinu za nižší
sazbu.
: Rada města schvaluje rozpočtové opatření a navyšuje rozpočtovanou částku ve výši
569 000 Kč na rozdělení trafostanice o 71 453 Kč.

11/11/2016 : Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě mezi městem a ZŠ TGM
Popis

Usnesení

: Město prodalo zahradu na ulici Tyršova, na které bylo umístěno hřiště pro družinu
ZŠ TGM. Protože bylo vybudováno nové hřiště, je nutné změnit nájemní smlouvu
se ZŠ TGM na Tyršově ulici. Z pronajatých pozemků z původní nájemní smlouvy
vypadnou parc. č. 916 zahrada (družina ) a parc. č. 893/2, což je park před školou.
Dále se zmenšují pozemky parc. č. 896/1 komunikace ( mezi sokolovnou a parkem
před školou ) a parc. č. 897 ( hřiště, ze kterého se vyjme pozemek pod chodníkem
mezi hřištěm a sokolovou). Naopak se do nájmu doplní povrchy hřiště. Vzhledem
ke značné částce za povrchy hřiště dojde i přes zmenšení ploch k nárůstu nájemného.
: Rada města schvaluje dodatek č. 5 nájemní smlouvy mezi Městem Bystřice nad
Pernštejnem a Základní školou T.G. Masaryka včetně změny nájemného z částky
1 390 763 Kč ( bez DPH) na částku 1 582 015 Kč ( bez DPH). Platnost a účinnost
dodatku č. 5 je stanovena od 1.9.2016.

12/11/2016 : Zvýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem
:

Z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze od 1.1.2016
financovat projekt „MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání“. Město Bystřice
nad Pernštejnem se přihlásilo k tomuto projektu, ze kterého lze hradit realizační
tým, tj. manažera projektu, odborného řešitele a analytika. Město podalo na konci
loňského roku žádost na tyto tři pracovníky, kteří by pracovali na uvedených
pozicích.
V průběhu prosince 2015 obdrželo město souhlasné stanovisko od MŠMT, na
jehož základě mohlo od 1.1.2016 uzavřít pracovní smlouvy na výše uvedené pozice
garantované příslibem.
Usnesením rady města č. 7/17/2015 ze dne 8.12.2015 byl s účinností od 1.1.2016
zvýšen
počet zaměstnanců zařazených na tento projekt do Městského úřadu
Bystřice nad Pernštejnem na dobu určitou do 31.12.2017 o dva. Od 1.1.2016
uzavřelo město pracovní smlouvy na pozici manažera projektu s Ing. Jarmilou
Zemanovou a na pozici odborného řešitele s Mgr. Lenkou Víchovou. Třetí pozice
analytika nebyla dosud obsazena.
S ohledem na výše uvedené navrhuji radě města ke schválení zvýšení počtu

Usnesení

zaměstnanců zařazených do městského úřadu na dobu určitou o jednoho, který
v rámci projektu MAP obsadí třetí pracovní pozici analytika. Na tuto pracovní pozici
byla vytipována Bc. Petra Kurfürstová, která bude na základě pracovní smlouvy
zařazena do městského úřadu a bude podléhat přímo místostarostovi.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem podle ust. § 102 odst. 2, písm. j) zák. čís.
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů :
schvaluje
s účinností od 12.7.2016 na dobu určitou do 31.12.2017 zvýšení
počtu
zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem o jednoho na
projekt „MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání“.

13/11/2016 : Směrnice pro postup při evidenci, účtování, vymáhání a odpisu
pohledávek města
Popis

Usnesení

: Odbor správní a školství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem předkládá radě města ke
schválení Směrnici pro postup při evidenci, účtování, vymáhání a odpisu pohledávek
Města Bystřice nad Pernštejnem.
: Rada města schvaluje Směrnici pro postup při evidenci, účtování, vymáhání a
odpisu pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem.

14/11/2016 : Změna Přílohy č. 2 Směrnice o evidenci smluv a objednávek a úhradě
účetních dokladů
Popis

Usnesení

: Usnesením č. 19/8/2015 ze dne 16.6.2015 schválila rada města Směrnici o evidenci
smluv a objednávek a úhradě účetních dokladů Města Bystřice nad Pernštejnem, jejíž
součástí je i Příloha č. 2 „Pověření starosty a místostarosty města k podepisování
smluv bez předchozího schválení radou města“. Odbor správy majetku a investic
žádá o doplnění této přílohy o bod 53 - smlouvy o připojení k metropolitní optické
síti a o poskytování služby elektronické komunikace
: Rada města schvaluje změnu přílohy č. 2 Směrnice o evidenci smluv a objednávek a
úhradě účetních dokladů Města Bystřice nad Pernštejnem ve znění, které je přílohou.

15/11/2016 : Zpracování televizního pořadu o městě v rámci televizního pořadu
Cyklotoulky
Popis

Usnesení

: Společnost EGOMOTION s.r.o., EHRLICH OFFICE CENTRE, Šafaříkovy sady 5,
301 00 Plzeň nabízí městu propagaci v rámci televizního pořadu Cyklotoulky.
V ceně 29.000,-Kč + DPH je zahrnuto automatické umístění videa Cyklotoulky
města na internetový portál www.cyklotoulky.cz
: Rada města schvaluje zpracování a výrobu televizního pořadu o městě v rámci
televizního seriálu cyklotoulky za cenu 29.000,- Kč + DPH

16/11/2016 : Nezávislý audit společnosti Eden centre, s.r.o.
Popis

Usnesení

: S ohledem na problémy, které byly odhaleny na konci roku 2015, odchod pana
Michala Buriana z funkce jednatele a ředitele městské firmy Eden centre s.r.o a
požadavek Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem na
provedení nezávislého auditu ve společnosti Eden centre s.r.o., je radě města ve
funkci valné hromady společnosti Eden centre s.r.o. předložen návrh na provedení
nezávislého interního auditu ve společnosti panem ing. Jaroslavem Koutníkem –
interním auditorem MěÚ v Novém Městě na Moravě
: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Eden Centre s.r.o. pověřuje starostu
města přípravou nezávislého interního auditu v předmětné společnosti.

17/11/2016 : Oprava povrchu fotbalového hřiště Sportovního areálu Tomáše Dvořáka
Popis

: Usnesením č. 18/7/2016 byla odložena oprava povrchu fotbalového hřiště
Sportovního areálu Tomáše Dvořáka. Ve spolupráci s jednatelem společnosti Areál

Usnesení

sportu a kultury s.r.o. byly poptány firmy, a to jak na výměnu celé travnaté plochy,
tak i na lokální opravu. Nabídky jsou přílohou.
: Rada města schvaluje opravu povrchu fotbalového hřiště Sportovního areálu
Tomáše Dvořáka dle cenové nabídky ve výši 27.853,- Kč vč. DPH, hloubkové třífázové čistění povrchu, dekompresi a aplikaci gumového granulátu ve výši 72.000,Kč bez DPH a dále schvaluje finanční prostředky na opravu a údržbu oplocení areálu
ve výši, která nepřesáhne částku 30.000,- Kč bez DPH.
Rada města pověřuje odbor financí a OŽÚ přípravou rozpočtového opatření.

18/11/2016 : Žádost TS města a.s. Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
Popis

Usnesení

: Společnost TS města a.s. Bystřice n.P. podala žádost o mimořádné přidělení bytu o
velikosti 2+1 pro svého zaměstnance pana J.J.
Mimořádné přidělování bytů zaměstnancům jednotlivých podniků bylo až na
výjimky /lékaři, učitelé nebo top manažeři firem/ zrušeno.
Pan J.J. dluží Městu Bystřice n.P. na poplatcích za odpady a dále má dluh za nájem
v městském bytě.
Na základě výše uvedeného odbor bytového hospodářství nedoporučuje radě města
schválit přidělení bytu panu J.J.
Rada
města neschvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro pana J.J.
:

19/11/2016 : Žádost ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem o příspěvek na umělecké kurzy
žákyň ZUŠ
Popis

Usnesení

: Učitelka Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem Martina Olivová podala
radě města žádost o poskytnutí příspěvku na Umělecké kurzy „OLMIK 2016“ pro
své žákyně. Tyto kurzy se konají první týden v srpnu a jejich celková cena
(kurzovné, ubytování, strava) přesáhne částku 7000,- Kč.
: Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na Umělecké kurzy
„OLMIK 2016“ žákyním ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem s tím, že poskytnutí
příspěvku jednotlivcům je nesystémovým řešením, které nezapadá do grantové
politiky města.

