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

č. 13 / 2016
konané dne 30.8.2016
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté

Omluveni

Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin
Horák, Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil
Ondra
:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Blanka Svobodová, PhDr. Drahomíra Lukšová, Ing. Ivan Buchta,
Ing. Aleš Sitař, Jan Kunc – osadní výbor Divišov, Stanislav Šandera –
osadní výbor Rovné
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 12

:
:
POŘAD SCHŮZE

1 / 13 / 2016 Prodej vozu Praga RN
2 / 13 / 2016 Žádost osadních výborů Divišov a Rovné o koupi objektu Rovné čp. 61 (obchod
a restaurace)
3 / 13 / 2016 Zápis z komise výstavby ze dne 18.8.2016
4 / 13 / 2016 Smlouva o zřízení věcného břemene
5 / 13 / 2016 Smlouva o zřízení věcného břemene
6 / 13 / 2016 Schválení smlouvy č. 13007037 o přeložce VN v průmyslové zóně
7 / 13 / 2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
8 / 13 / 2016 Smlouva o zřízení věcného břemene
9 / 13 / 2016 Veřejnoprávní smlouvy na neinvestiční dotace z grantu trenérů mládeže
10 / 13 / 2016 Financování akce Cyklostezka do Domanína
11 / 13 / 2016 Prodloužení termínu realizace akce Farská-Bočkova ze strany dodavatele Dlažba
Vysoké Mýto
12 / 13 / 2016 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2016
– Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod – Komunitní chráněné bydlení, Tým
podpory v zaměstnávání, Komunitní tým
13 / 13 / 2016 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2016
– Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče SPRP Brno
14 / 13 / 2016 Smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina týkající se monitoringu turistů na
cyklotrasách
15 / 13 / 2016 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Bystřice
nad Pernštejnem
16 / 13 / 2016 Jmenování člena komise životního prostředí
17 / 13 / 2016 Změna investorství vodovodu a kanalizace na Rezidence Antonínka

USNESENÍ:
1/13/2016

: Prodej vozu Praga RN

Popis

: SDH Divišov má v hasičské zbrojnici vozidlo Praga RN, které je z hlediska hasičské
techniky nepoužitelné a technický stav je velmi špatný. SDH Divišov zajistil kupce,
který nabídl kupní cenu 75 tis. Kč. SDH Divišov by tyto peníze využil na nákup
hasičských uniforem, které nemá.
: Rada města schvaluje prodej vozidla Praga RN za cenu 75 tis. Kč a doporučuje
zastupitelstvu města poskytnutí dotace ve výši 75 tis. Kč SDH Divišov formou
veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení

2/13/2016

: Žádost osadních výborů Divišov a Rovné o koupi objektu Rovné čp. 61

Popis

: Osadní výbory Divišov a Rovné společně žádají, aby město odkoupilo objekt,
Rovné čp. 61 (obchod s restaurací). Současný majitel, který objekt vlastní
prostřednictvím své firmy Motorest Oáza s. r. o., nabízí budovu postavenou na p.č. 92 a přilehlé pozemky p.č. 536/6 a 536/7 vše v k. ú. Rovné za cenu 2,3 miliónu Kč
včetně vnitřního vybavení.
V žádosti uvádějí, že tento objekt slouží současně oběma obcím, že je koupě tohoto
objektu pro obě samosprávy jednoznačnou prioritou – viz. příloha.
: Rada města doporučuje zastupitelstvu města koupi budovy čp. 61 v obci Rovné
včetně přilehlých pozemků za cenu 2,3 mil. Kč.

Usnesení

3/13/2016

: Zápis z komise výstavby ze dne 18. 8. 2016

Popis

:

1. Eliška a Vladimír KLUSÁKOVI, Vítochov 28, 59301 Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 33/4 v k.ú. Vítochov přiléhajícího
k pozemku ve vlastnictví žadatelů (do budoucna využití pro výstavbu
garáže).
Osadní výbor s prodejem souhlasí.
Komise výstavby doporučuje vyhotovení GP, kde by se oddělil nový
pozemek z pozemku parc. č. 33/1 ve vzdálenosti 1,5 m od komunikace. Cena
20,- Kč/m2.
2. Daniel Kaman, Spojovací 935, Bystřice n. P.
Petra Kamanová, Vítochov 35, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 108/1 a 64/1 v k.ú. Karasín
Osadní výbor s prodejem nesouhlasí, navrhuje, aby byly pozemky zařazeny
do ÚP Karasín k výstavbě RD.
Komise výstavby nedoporučuje prodej shora uvedených pozemků z důvodu
možného využití těchto pozemků pro obecní účely.
3. Libor SRBA, Větrná 717, Bystřice n. P.
Žádost o pronájem částí pozemků parc. č. 1110/1 a 1111/1 v k.ú. Bystřice n.
P. o výměře 31 m2. (Požadovaný pozemek přiléhá k pozemkům již
pronajatým - dle nákresu v KM)
Komise výstavby doporučuje pronájem těchto pozemků za podmínky
nevysazování trvalých porostů a neprovádění staveb.
4. Božena a Karel ROSSÍ, Pod Kaštany 243, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 468 v k.ú. Bystřice n. P. u domu č.p.
243 za účelem vytvoření klidové zóny před vstupem do ateliéru.
Komise výstavby nedoporučuje prodej části uvedeného pozemku z důvodu
zúžení komunikačního prostoru.

5. Stanislav ILLÍK, Příční 114, Bystřice n. P.
Žádost o souhlas s provedením stavby
a) Schodiště k nemovitosti č.p. 114
b) Zpevněná plocha na parkování
Komise výstavby
a) souhlasí s provedením stavby schodů k nemovitosti č.p. 14 za podmínky
souhlasu firmy E.ON. Odbor dopravy nemá námitky proti provedení
stavby.
b) souhlasí s vybudováním zpevněného stání pro parkování osobního
automobilu.
6. Vojtěch Jirsa, JIRSA – ARCHITEKTI s.r.o., Větrná 721, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1098/1 k.ú. Bystřice n. P. o výměře
cca 8,3 m2 z důvodu zateplení bytového domu č.p. 721, které přesáhne na
výše uvedený pozemek.
Komise výstavby souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1098/1 k.ú.
Bystřice n. P. z důvodu zateplení bytového domu č.p. 721. Nutný GP. Cena
150,- Kč/m2.
7. Slavomil LOUKOTA, Ujčov 73, 592 62 Nedvědice
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2958/33 k.ú. Bystřice n. P. dle nákresu
ve snímku KM.
Komise výstavby doporučuje prodej části pozemku parc. č. 2958/33 v k.ú.
Bystřice n. P. – nutný GP, vzdálenost od trafostanice 2 m. cena 150,- Kč/m2.
8. Martin FENDRYCH, Na Skřipci 301, Bystřice n. P.
Simona Pinkavová, Hornická 946, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 733/1 a části pozemků parc. č. 707/1 a 734
(s kamenným tarasem) v k.ú. Bystřice n. P.
Komise výstavby doporučuje ZM prodej celého pozemku parc. č. 733/1 a
části pozemku parc. č. 734 a 707/1 dle GP dle vyznačené přílohy. Podmínkou
prodeje je uzavření smlouvy až po uzavření smlouvy mezi panem Fedrychem
a slečnou Pinkavovou a panem Elčknerem. Cena 150,- Kč/m2.
9. Markéta a Manfred Reindl, Masarykovo nám. 60, Bystřice n. P.
Žádost o zvážení spolupráce a nalezení prostředků na opravu věže
s bystřickým znakem na domě č.p. 60 na Masarykově náměstí v k.ú. Bystřice
n. P.
Komise výstavby přenechává rozhodnutí o příspěvku pro opravu věže na
domě č.p. 60 radě, popř. zastupitelstvu města.
10. Obec Věchnov, František Fendrych
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku pod komunikací (dle nákresu
ve snímku KM).
Komise výstavby doporučuje prodej části pozemku parc. č. 640/5 a 645 v k.ú.
Věchnov. Nutný GP. Cena 20,- Kč/m2.
11. Město Bystřice n. P.
Směna pozemků v k.ú. Rovné – dle nákresu ve snímku KM

Komise výstavby doporučuje směnu pozemků část pozemku parc. č. 455/4
z majetku pana L. Elise do majetku Města By o výměře cca 50 m 2 a
z majetku Města By do majetku L. Elise část pozemku parc. č. 681 o výměře
cca 50 m2. Nutný GP. Cena 20,- Kč/m2.
12. Mgr. Marie DŘÍNOVSKÁ, jednatel DR STAVING CZ s.r.o., Karasín
49, Bystřice n. P.
Žádost o vyjádření k dělení pozemku v k.ú. Karasín za účelem vytvoření
pozemku pro investiční záměr výstavby pečovatelského domu.
Komise výstavby nemá výhrady ke stavbě plánovaného pečovatelského
domu.
13. A) Ing. Oldřich VÁVRA, Moravo Tech a.s., Elgartova 497/12, 614 00
Brno
Žádost o posouzení návrhu výstavby domů pro seniorské bydlení v lokalitě
Rovinky v Bystřici n. P..
B) Realafi s.r.o. Vídeňská 1018/18, Brno
Žádost o posouzení návrhu výstavby domů pro seniorské bydlení
s pečovatelskou službou.
Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemků pro seniorského bydlení
s pečovatelskou službou ve městě soukromým subjektům. Komise
doporučuje RM zvážit, zda podobné aktivity v oblasti sociálních služeb by
nemělo provádět město, kraj nebo stát..
14. Město Bystřice n. P., Ing. Šibor
Návrh na řešení chodníků a parkovacích míst na ulici Lipová.
Komise výstavby souhlasí s navrženým řešením likvidace chodníku na ulici
Lipová v souladu s předloženým návrhem.
15. Bc. Markéta Klimešová, Voldán 655, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 1099/15 v k.ú. Bystřice n. P. za účelem
výstavby garáže.
Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku parc. č. 1099/15 v k.ú.
Bystřice n. P..
Bude doloženo stanovisko HZS.
16. Grantový program – obnova fasád na Masarykově náměstí
Ve stanoveném termínu byly předloženy 3 žádosti v rámci grantového
programu.
1. Markéta a Manfred Reindlovi
2. Manželé Štipákovi
3. Manželé Cisárovi
Komise doporučuje RM přidělení dotace na opravu fasády v souladu
s grantovým programem.
Vůči žádnému ze žadatelů město neuplatňuje žádnou pohledávku.
Usnesení

: 1. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemků pč. 33/1 v k. ú. Vítochov
manželům Klusákovým. Cena 20 Kč/m2.
2. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemků pč. 108/1 a 64/1 v k. ú.

Karasín manželům Kamanovým.
3. Rada města doporučuje pacht části pozemků pč. 1110/1 a 1111/1 v k. ú. Bystřice
n. P. Liboru Srbovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Cena 1,4 Kč/m2
za rok.
4. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku pč. 468 v k. ú. Bystřice n.
P. manželům Rossí.
5. Rada města schvaluje právo provést stavbu schodů a zpevněného stání na
pozemku pč. 86 dle nákresu pro Stanislava Illíka.
6. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 1098/1 v k. ú. Bystřice n.
P. vlastníkům domu ul. Větrná čp. 721, Bystřice nad Pernštejnem. Cena 150 Kč/m2.
7. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 2958/33 v k. ú. Bystřice n.
P. Slavomilu Loukotovi. Cena 150 Kč/m2.
8. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku pč. 733/1 a části pozemků pč.
707/1 a 734 vše v k. ú. Bystřice n. P. Martinu Fendrychovi a Simoně Pinkavové.
Cena 150 Kč/m2.
9. Rada města doporučuje ZM schválit finanční dar ve výši 30 tis. Kč na opravu
věže na domě čp. 60 manželům Reindlovým.
10. Rada města doporučuje ZM prodej částí pozemků parc. č. 640/5 a 645 v k.ú.
Věchnov obci Věchnov. Cena 20 Kč/m2.
11. Rada města doporučuje ZM směnu pozemků, a to část pozemku parc. č. 455/4
z majetku pana L. Elise do majetku Města Bystřice n. P. o výměře cca 50 m 2 a
z majetku Města Bystřice n. P. do majetku L. Elise část pozemku parc. č. 681 o
výměře cca 50 m2. Cena 20,- Kč/m2.
12. Rada města bere na vědomí záměr firmy DR Staving CZ s. r. o. na výstavbu
pečovatelského domu na pozemcích pč. 116/1 a 116/5 v k. ú. Karasín.
13A. Rada města souhlasí se záměrem vybudování domu pro seniorské bydlení
v lokalitě Roviny firmou Moravo Tech a. s.
13B. Schváleno RM pod bodem 11/12/2016 ze dne 9. 8. 2016.
14. Rada města schvaluje odstranění chodníku na ulici Lipová.
15. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku pč. 1099/15 v k. ú.
Bystřice n. P. Markétě Klimešové.
16. Rada města schvaluje přidělení dotace z grantového programu – obnova fasád na
Masarykově náměstí: manželé Reindlovi ve výši 50.000 Kč, manželé Štipákovi ve
výši 50.000 Kč a manželé Cisárovi ve výši 44.700 Kč.

4/13/2016

: Smlouva o zřízení věcného břemene

Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. má město uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene pro kabelizaci místní části Dvořiště. Po dokončení a
zaměření lze po schválení uzavřít smlouvu.
: Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON
Distribuce a.s. spočívající v právu
uložení
kabelového vedení NN, jeho
provozování, údržby a oprav na pozemcích p.č. 362/4, 338/2, 340/2, 362/1, 363/3,
160/6, 356, 352/1, 352/3, 353/1, 349/3 v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem.
Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu
ve výši 5000 Kč + DPH.

Usnesení

5/13/2016

: Smlouva o zřízení věcného břemene

Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. má město uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene pro přípojku NN paní H. na ulici Nádražní. Po dokončení
a zaměření lze po schválení uzavřít smlouvu. Smlouva bude na dobu neurčitou a

Usnesení

bude úplatná.
: Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON
Distribuce a.s. spočívající v právu
uložení
kabelového vedení NN, jeho
provozování, údržby a oprav na pozemku p.č. 2970/2, 2971/3 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za
jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH.

6/13/2016

: Schválení smlouvy č.13007037 o přeložce VN v průmyslové zóně

Popis

: V souvislostí s investicí zasíťování a vybudování páteřní komunikace v průmyslové
zóně je třeba odstranit z pozemků, které bude dále město prodávat investorům,
nadzemní vedení VN. Toto vedení a jeho ochranné pásmo v současné době
znehodnocuje a omezuje budoucí využití části pozemků v městské průmyslové zóně.
Firma E-on toto nadzemní vedení odstraní a vedení uloží do země za páteřní
komunikací u hranice pozemků s firmou Sagras, a.s. Předpokládané zahájení prací je
plánováno na jarní měsíce 2017.
K tomu, aby firma mohla zpracovat projektovou dokumentaci a zahájit investici, je
třeba schválit smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy. Přeložku VN hradí
město.
Předpokládaná cena přeložky na základě měrných nákladů je 1 332 917 Kč. Po
dokončení akce dojde ke konečnému vyúčtování nákladů.
: Rada města schvaluje návrh Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č.
13007037

Usnesení

7/13/2016

: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Popis

: Pro potřeby stavebního řízení pro stavbu NN přípojky pro parcelu v zahrádkářské
kolonii Pod Horou je potřeba s E.ON uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, které bude úplatné a uzavřeno na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení kabelového vedení
NN, jeho provozování, údržby a oprav na pozemku p.č. 2735/1 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za
jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH.

Usnesení

8/13/2016

: Smlouva o zřízení věcného břemene

Popis

: Pro potřeby stavebního řízení pro stavbu „úpravy NN přípojky pro RD“ je potřeba
s E.ON uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které bude
úplatné a uzavřeno na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje smlouvu smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení kabelového vedení
NN, jeho provozování, údržby a oprav na pozemku p.č. 573/1 v k.ú. Domanín.
Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu
ve výši 1000 Kč + DPH.

Usnesení

9/13/2016
Popis

: Veřejnoprávní smlouvy na neinvestiční dotace z grantu trenérů mládeže
: Na minulém zasedání rady města dne 9.8.2016 byl schválen návrh komise sportu a
mládeže na rozdělení finančních prostředků z grantu trenérů mládeže pro období
červen až listopad 2016.
Dotace bude poskytnuta stejně jako v 1. kole na základě veřejnoprávních smluv,
proto odbor správní a školství předkládá tyto smlouvy ke schválení.
Smlouvy do 50.000,- Kč podléhají schválení rady, smlouvy na částky nad 50.000,Kč nebo na celkovou dotaci poskytnutou za rok 2016 překračující 50.000,- Kč

Usnesení

podléhají schválení zastupitelstvem města. Proto usnesení rady v těchto případech
zní jako doporučení zastupitelstvu ke schválení.
: 1.Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace
z grantu trenérů mládeže dle přílohy, která je součástí usnesení.
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení veřejnoprávní smlouvy
na poskytnutí neinvestiční dotace z grantu trenérů mládeže dle přílohy, která je
nedílnou součástí usnesení.

10/13/2016 : Financování akce Cyklostezka do Domanína
Popis

Usnesení

: Město dlouhodobě připravuje cyklostezku do Domanína, která naváže na stezku pod
mostem Na Pile, a v prostoru mezi silnicí a potokem dojde na začátek Domanína.
Situace je velmi komplikovaná vlastnicky, ale aby byly připraveny podklady pro
vyjednávání, odbor SMI nechal zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí. Bude
stát 50 tis. Kč, a protože ve schváleném rozpočtu roku 2016 tato akce nebyla
uvedena, je nutné převést na ni peníze z „Projektů“.
: Rada města schvaluje
- financování akce Cyklostezka do Domanína částkou 50.000,- Kč
- návrh příslušných rozpočtových opatření

11/13/2016 : Prodloužení termínu realizace akce Farská-Bočkova ze strany dodavatele
Dlažba Vysoké Mýto
Popis

Usnesení

: Veškeré povrchy v rámci akce Farská – Bočkova a okolí má provádět firma Dlažba
Vysoké Mýto. Tato volba vzešla z poptávkového řízení, kde byl nastaven závazný
termín dokončení na 30. září. Firma nyní doručila městu žádost o prodloužení
termínu pro realizaci do konce listopadu. Odbor správy majetku a investic
doporučuje žádosti vyhovět, a to z těchto důvodů :
- Dlažba Vysoké Mýto nabídla v poptávkovém řízení cenu o 750 tis. Kč nižší
než druhá firma v pořadí, třetí byla o dalších 1,5 mil. Kč dražší
- Dlažba Vysoké Mýto se specializuje na žulové dlažby a umí je
- Dlažba Vysoké Mýto již pro město dělala ulici Bratrskou a před léty i
hřbitovní zeď a s kvalitou práce bylo město vždy ( na rozdíl od termínů )
skutečně maximálně spokojeno
: Rada města schvaluje Dlažbě Vysoké Mýto prodloužení termínu realizace stavební
akce „Rekonstrukce ulic Bočkova, Farská, Pod Kaštany a Zahradní v Bystřici nad
Pernštejnem“ do 30. listopadu 2016.

12/13/2016 : Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok
2016 – Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod – Komunitní chráněné bydlení,
Tým podpory v zaměstnávání, Komunitní tým
Popis

: Fokus Vysočina žádá Město Bystřice n.P. o poskytnutí příspěvku na provoz
pobytové služby Komunitní chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním,
službu Tým podpory v zaměstnávání a službu Komunitní tým, kterou nyní čerpají
dva občané z Bystřice nad Pernštejnem .
Komunitní chráněné bydlení je pobytová služba, jediná svého druhu v Kraji
Vysočina, je určena lidem, kteří potřebují každodenní podporu pro nácvik
dovedností potřebných k samostatnému životu ( praní, nakupování, vaření,
hospodaření s penězi, užívání léků, …).
Tým podpory v zaměstnávání pomáhá lidem se zdravotním postižením vstoupit na

trh práce, uspět v zaměstnání a udržet si zaměstnání.
Komunitní tým umožňuje lidem s duševním onemocněním obnovení nebo získání
schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného
života.
Fokus žádá na tyto služby částku 46 711,-Kč.
Odbor SVZ navrhuje poskytnout částku 12 500,- Kč, přičemž při výpočtu
vycházel odbor z daňové výtěžnosti na 1 občana z Bystřice n.P. ( výtěžnost na 1
občana cca 10 tis. Kč, odbor navrhuje příspěvek na 1 uživatele služby ve výši 75%
výtěžnosti, pokud bude službu využívat celý rok, občas dojíždějí domů, jeden
z uživatelů využíval službu 8 měsíců).
Bylo ověřeno, že jeden z uživatelů službu využívá a bude využívat celý rok, druhý
opustil 10.8. 2016 Komunitní chráněné bydlení a je mu poskytována jen terénní
služba Komunitní tým.
V případě schválení individuální dotace žádá odbor SVZ také o schválení
veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a Fokusem
Vysočina, Havlíčkův Brod.
Usnesení

: Rada města schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 12 500,- Kč na
zajištění služby Komunitní chráněné bydlení, Tým podpory v zaměstnávání a
Komunitní tým, Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Bystřice nad
Pernštejnem a Fokusem Vysočina, Havlíčkův Brod o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace ve výši 12 500,-Kč na rok 2016.

13/13/2016

Popis

Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok
2016 – Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče SPRP Brno
: Středisko Rané péče poskytuje služby v Bystřici n.P. rodině s dítětem se zrakovým a
kombinovaným postižením( tělesné, mentální postižení).
Jedná se o konzultace, kdy služba jedenkrát do měsíce dojíždí do rodiny postiženého
dítěte.
Konzultace je rozdělena na podporu rodiny (sociální poradenství, řešení potřeb
rodiny, zprostředkování kontaktů) a podporu vývoje dítěte ( stimulace zraku, rozvoj
dítěte v dalších oblastech, doporučení a zapůjčení pomůcek…)
Středisko rané péče požaduje částku 8000,-Kč.
Odbor SVZ navrhuje poskytnout částku 5 tis. Kč, přičemž vycházel z daňové
výtěžnosti na 1 občana z Bystřici n.P.( výtěžnost na 1 občana cca 10 tis. Kč,
navrhuje se příspěvek na 1 uživatele služby ve výši 50 % výtěžnosti, pokud bude
službu využívat celý rok a je v domácí péči).
Je ověřeno, že rodina stále využívá službu od května 2015.
V případě schválení individuální dotace odbor SVZ také žádá o schválení
veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a Společností pro

ranou péči, Středisko rané péče SPRP Brno.
Usnesení

: Rada města schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000,- Kč na zajištění
rané péče Společností pro ranou péči, Středisko rané péče SPRP Brno.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Bystřice nad
Pernštejnem a Společností pro ranou péči, Středisko rané péče SPRP Brno o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 5 000,- Kč na rok 2016.

14/13/2016 : Smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina týkající se monitoringu turistů
na cyklotrasách
Popis

Usnesení

: Kraj Vysočina realizuje akci „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a
cyklostezek v Kraji Vysočina“, který mimo jiné zahrnuje instalaci zařízení, které
sčítá kolemjdoucí a kolemjdoucí pěší a cyklisty. Jeden z těchto sčítačů byl umístěn i
na novou městskou cyklostezku podél silnice I/19, která je součástí mezinárodní
cyklotrasy EUROVELO č. 4. V rámci smlouvy bylo město požádáno o
zafinancování stavební přípravy pro instalaci sčítače, což představuje částku cca
18.000 Kč, která je zanesena ve schváleném rozpočtu v položce „Údržba
cyklostezek“.
: Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem
a Krajem Vysočina o spolupráci za účelem zajištění realizace projektu „Monitoring
cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina“ ve znění dle
přílohy.

15/13/2016 : Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem
Bystřice nad Pernštejnem
Popis

: Z důvodu novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které
nabývá účinnosti 1.9.2016, předkládá odbor správní a školství ke schválení platové
výměry ředitelů příspěvkových organizací. .
V příloze se ředitelům mění část platu v tarifní složce dle tabulek NV. Zároveň byl
změněn i příplatek za vedení, který je stanoven jako procento dle stupně řízení
z nejvyššího platového stupně dané tarifní třídy.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje s účinností od 1.9.2016
navržené platové výměry ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem
Bystřice nad Pernštejnem dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.

16 /13/2016 : Jmenování člena komise životního prostředí
Popis

:

Radě města je vyhrazeno podle ust. § 102 odst. 2, písm. h) zák. čís. 128/2000 Sb.,
o obcích zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady a jmenovat a odvolávat
z funkce jejich předsedy a členy.
Dne 26.8.2016 rezignoval na funkci člena komise životního prostředí z důvodu
pracovního vytížení pan Pavel Šurý, který podal rezignaci na členství v komisi
životního prostředí ke dni 31.8.2016. Po komunálních volbách v roce 2014 byl do
této komise navržen volební stranou KSČM podle stanoveného klíče, kdy si jednoho
člena mohla do každé komise navrhnout každá volební strana, která obdržela ve
volbách dne 11.10.2014 mandáty v zastupitelstvu města.

KSČM projednala rezignaci pana Pavla Šurého a navrhuje, aby rada města
jmenovala na jeho místo Mgr. Lucii Kotoučkovou.
Usnesení

: Rada města podle ust. § 102 odst. 2, písm. h) zák. čís. 128/2000 Sb.
-

bere na vědomí
rezignaci Pavla Šurého na funkci člena komise životního prostředí ke dni
31.8.2016

-

jmenuje
členkou komise životního prostředí s účinností od 1.9.2016 Mgr. Lucii
Kotoučkovou

17/13/2016 : Změna investorství vodovodu a kanalizace na Rezidence Antonínka
Popis

: Zastupitelstvo města schválilo dne 16. 12. 2015 pod bodem 7/6/2015 prodej
pozemku o výměře 1081 m2 na ulici Zahradní za účelem demolice bývalého areálu
školky a výstavby 12 rodinných domů firmě Stavoflos s. r. o.., a to formou smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy. V ní je uvedeno, že investor musí vybudovat na
své náklady technickou a dopravní infrastrukturu a po jejím vybudování ji předat
jednotlivým správcům.
Během technické, projektové a legislativní přípravy bylo zjištěno, že zejména
předávání vodovodního a kanalizačního řádu do majetku Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko od privátního investora je velmi složitá a problematická
záležitost. Z tohoto důvodu je navrhován prakticky stejný postup, jaký byl schválen
na minulém zastupitelstvu v případě firmy SPH Stavby u přípravy pozemků pro
stavbu na Rovinkách. To znamená, že by investorem byl přímo Svaz vodovodů a
kanalizací Žďársko a financování by bylo zajištěno tak, že firma Stavoflos s. r. o.
poskytne městu dar, jehož výše bude do ZM upřesněna, realizaci vodovodu a
kanalizace a město tuto částku formou příspěvku převede na Svaz vodovodu a
kanalizací. Finance není možné přeposlat přímo od investora na Svaz, neboť to
nepřipouští stanovy SVK, a proto je zde jako mezistupeň město. Tyto změny jsou
obsaženy v dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a darovací
smlouvy mezi městem a společností Stavoflos s. r. o.
Smlouvy budou prakticky identické jako s firmou SPH Stavby

Usnesení

: 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek ke smlouvě o
uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a firmou
Stavoflos s. r. o., jejímž obsahem je změna investorství a financování vodovodu a
kanalizace v lokalitě Rovinky.
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi
městem Bystřice nad Pernštejnem a firmou Stavoflos s. r. o., a to na poskytnutí daru
za účelem výstavby vodovodu a kanalizace v lokalitě Rovinky.
3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek Svazu vodovodu a
kanalizací za účelem výstavby vodovodu a kanalizace v lokalitě ulici Zahradní –
Rezidence Antonínka.

