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

č. 15 / 2016
konané dne 11.10.2016
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. Jana Jurošová, Ing. Blanka Svobodová, David Starý, Ing. Aleš
Sitař, Ing. Ivan Buchta
:
POŘAD SCHŮZE
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Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Ing. Jitka Císařová
Informace o plánovaných žádostech o dotace základních škol
Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2016 – 2. kolo
Pamětní deska Josefu Pavlíčkovi
Fond Vysočiny – Lyžařské běžecké trasy 2016
Žádost Policie ČR o mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance
Financování akcí Farská-Bočkova, Parkoviště u ZUŠ a Bezbariérovost
základních škol
Kontrola MF projektu Centra zelených vědomostí – akční plán
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Schválení Demolice bytového domu v Lužánkách a podpis smlouvy o dílo
Rozpočtová opatření
Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 61/1 v k.ú. Domanínek
Vyhlášení záměru na prodeje pozemků v průmyslové zóně města
Rozpočtová opatření
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene
Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci města
Volba členů osadního výboru Karasín
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

USNESENÍ:
1/15/2016

: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

Popis

: Dne 16.9.2016 obdrželo vedení města žádost od J.C. o poskytnutí příspěvku na
přípravu a účast na mezinárodních soutěžích v klasických šipkách, které se konají
v Egmondu aan Zee v Holandsku a v Londýně. Dále se zúčastní mezinárodní

Usnesení

kvalifikace o postup na mistrovství světa.
Paní C. tímto žádá radu města o finanční příspěvek na zvýšené náklady na šipkový
materiál, na pokrytí startovného, ubytování a dopravy.
Členové komise sportu a mládeže s příspěvkem souhlasí. Navrhují však oproti
požadované částce ve výši 15.000,- Kč maximální částku ve výši 10.000,- Kč.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
10.000,- Kč pro J.C. na přípravu a reprezentaci na mezinárodních turnajích
v klasických šipkách v roce 2016.

2/15/2016

: Informace o plánovaných žádostech o dotace základních škol

Popis

: Integrovaný regionální operační program vyhlásil dotační výzvu č. 46 zaměřenou na
základní školy s cílem podpořit jednak stavební úpravy směřující k bezbariérovosti
škol a jednak na zlepšení podmínek pro vzdělávání ve vybraných oborech ( cizí
jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné činnosti, informační technologie ). Obě
naše základní školy mají v plánu podat žádat o dotaci.
Základní škola Nádražní chce svoji žádost směřovat jednoznačně do vybavení a
stavebních úprav učeben pro vyjmenované podporované vyučovací předměty,
zatímco na ZŠ TGM by hlavní náplní žádosti mělo být dosažení plné bezbariérovosti
celé školy a pouze vedlejší aktivitou úpravy a vybavení učeben ( včetně tzv.
venkovní učebny ve dvoře, v rámci níž by se dořešil i letitý problém se zatékáním
vody ze dvora do suterénu školy ). V případě ZŠ Nádražní by žadatelem byla přímo
škola ( předmětem žádosti bude zejména vybavení učeben a jen druhotně stavební
úpravy ), na ZŠ TGM by žádalo přímo město ( jelikož se bude jednat zejména o
stavební úpravy městské budovy ). Finanční velikost žádostí je zatím jen v rovině
velmi hrubého odhadu – na Nádražní to budou jednotky milionů, na ZŠ TGM méně
než 10 milionů. Výše dotace bude 90 %. U obou žádostí však bude třeba zajistit
průběžné profinancování realizace, protože Integrovaný regionální operační program
vyplácí peníze až po realizaci.
V současné době je vše ve fázi projektování a přípravy žádostí. Žádosti by měly být
podány do 15.2.2017.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí informaci o připravovaných
žádostech o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

3/15/2016

: Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2016 – 2. kolo
Pamětní deska Josefu Pavlíčkovi

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, t. j. do 19.2.2016 předloženo
11 žádostí. Rada města usnesením č. 7/4/2016 schválila poskytnutí příspěvku
ve výši 165.900,-Kč
Vzhledem k tomu, že celková alokovaná částka nebyla vyčerpána, rozhodla
se komise kultury vyhlásit druhé kolo grantového programu.
V rámci Výzvy k předkládání projektů v oblasti kultury a společenského
života byly ve druhém kole do uzávěrky pro podávání žádostí, t.j. do
31.8.2016 předloženy 4 žádosti.

2. Po seznámení se s jednotlivými žádostmi a následnou diskuzí členů komise
nad těmito žádostmi bylo přistoupeno k hodnocení žádostí s tímto
výsledkem:
Č.
1.
2.
3.
4.

Název projektu

Žadatel
Mgr.
Helena
Koncert Hudební školy Yamaha
Horáková
Junák, středisko
Skautský country bál 2016
Klen
Bc.
Petra
Slova na strunách, tentokrát řeckých
Kurfürstová
Spolupráce s pěveckým sborem Mgr.
Lenka
SENZAKORD
Macháčková
CELKEM:

Požadován
o:

Hodnocení:

3300

Doporučeno

14000

Nedoporučeno

4000

Doporučeno

10000

Doporučeno

31.300

17.300

3. Komise kultury nedoporučila radě města ke schválení akci Skautský country
bál 2016 zejména z toho důvodu, že tento okruh akcí není předmětem tohoto
dotačního programu. Akce typu plesy, hudební zábavy atp. pořádá mnoho
spolků a sdružení a většinou za účelem zisku. Tato akce však chce navázat na
tradiční myšlenku skautingu a zviditelnit skautskou činnost pro veřejnost bez
předpokladu nějakého zisku. Proto komise kultury nechala radě města na
zvážení případné dotace na tuto akci. Pro druhé kolo byla alokována částka
84.100,-Kč, finanční krytí je tedy zabezpečeno.
4. Komise kultury dále projednala možnost výroby a umístění pamětní desky
významného pedagoga Základní umělecké školy v Bystřici nad Pernštejnem
pana Josefa Pavlíčka za založení dětského dechového souboru v roce 1960,
výchovu několika generací mladých hudebníků a dlouhodobou reprezentaci
města.
5. Komise kultury navrhuje radě města projednat změnu názvu dětského
dechového orchestru na Dětský dechový orchestr Josefa Pavlíčka.
Usnesení

1) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje návrh komise kultury na
přidělení příspěvků z grantu v oblasti kultury a společenského života – 2.
kolo následovně:

:

Č.

Název projektu

1.

Koncert Hudební školy Yamaha

2.

Skautský country bál 2016

3.

Slova na strunách, tentokrát řeckých
Spolupráce s pěveckým sborem
SENZAKORD

4.

CELKEM:

Žadatel
Mgr. Helena
Horáková
Junák, středisko
Klen
Bc. Petra
Kurfürstová
Mgr. Lenka
Macháčková

Požadován
o:

Schváleno:

3300

3300

14000

0

4000

4000

10000

10000

31.300

17.300

2) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje výrobu a umístění
pamětní desky významného pedagoga Základní umělecké školy v Bystřici
nad Pernštejnem pana Josefa Pavlíčka. Realizací výroby a umístěním desky
pověřuje odbor správy majetku a investic v součinnosti s městským muzeem.

Celkové náklady akce nepřesáhnou 60.000,-Kč. Realizace akce bude
financována z nevyčerpané položky – Grantový program v oblasti kultury a
společenského života.

4/15/2016

: Fond Vysočiny – Lyžařské běžecké trasy 2016

Popis

: O peníze z grantu Fond Vysočiny –Lyžařské běžecké trasy žádá město od roku 2013
každoročně. V roce 2013 bylo čerpáno na opravu mostku 38 000 Kč, z toho dotace
činila 50%, trasy se z důvodu mírné zimy neupravovaly. V roce 2014 bylo čerpáno
24 397 Kč, z toho dotace byla 50% a bylo čerpáno na nátěr a výměnu směrových
sloupků a úpravu 64 km tras. V roce 2015 se peníze z programu pro nedostatek
sněhu v sezóně nečerpaly. V roce 2016 schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina
žádost o dotaci. Radě města je předkládána Smlouva o poskytnutí dotace na akci
„Údržba lyžařských běžeckých tras na Bystřicku“. V letošním roce je dotace
plánována jen na úpravu lyžařských tras a závisí na množství sněhu v sezóně.
Celkové náklady akce: 130 000 Kč včetně DPH.
Výše dotace 48 % = 62 400 Kč včetně DPH.
Podíl příjemce 52 % = 67 600 Kč včetně DPH.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na
akci „Údržba lyžařských běžeckých tras na Bystřicku“.

5/15/2016

: Žádost Policie ČR o mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance

Popis

: Policie ČR si podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro svého
zaměstnance pana M.Z., který pracuje na Obvodním oddělení v Novém Městě na
Moravě s předpokladem práce na oddělení v Bystřici nad Pernštejnem.

Usnesení

: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro pana M.Z. za
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností
prodloužení nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování
doby 3 let od přidělení bytu u Policie ČR.

6/15/2016

: Financování akcí Farská-Bočkova, Parkoviště u ZUŠ a Bezbariérovost
základních škol

Popis

: V rámci stavební akce kompletní rekonstrukce ulic Farská – Bočkova a Pod Kaštany
proběhla rekonstrukce vodovodů a kanalizací investovaná Svazem vodovodů a
kanalizací, přičemž město na ni přispívá 30 % ceny. Tato část stavby je dokončena a
v rámci závěrečného vyúčtování vznikl doplatek ve výši 69.893,- Kč. Tato částka se
převede do kapitoly vodovodů a kanalizací na této akci z kapitoly rekonstrukce
komunikací Farská – Bočkova, kde jsou ještě volné zdroje.
Od otevření nové budovy ZUŠ na Nádražní ulici se řeší problém parkování. Jednak
se hledalo vhodné technické řešení a jednak je tam problém s tím, že město
zasahuje do ploch zeleně revitalizovaných z dotací, kde je doba udržitelnosti až do
roku 2023. Ohledně technického řešení byla nalezena všeobecně přijatelná verze a
ve věci zeleně se starostovi podařilo předjednat u poskytovatele dotace ( SFŽP )
souhlas se zásahem do zeleně za předpokladu, že tuto zeleň město v plném rozsahu
přesune jinam. Aby město mohlo získat plnohodnotný souhlas Státního fondu, bylo
nutné nechat zpracovat jednoduchý projekt v ceně 4.356,- Kč. Protože tato akce
nemá ve schváleném rozpočtu 2016 žádné zdroje, žádá odbor správy majetku a

investic o rozpočtové opatření.
Samostatná zpráva předkládá radě informaci o záměru obou základních škol žádat o
dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ( IROP ) na
bezbariérovost a dovybavení učeben. V současné době se objevují první výdaje,
přičemž na vstupní studii bezbariérovosti obou škol uvolnila rada peníze již
v červenci t.r. ( 35 tis. Kč ). Nyní se přechází do fáze předprojektové přípravy
bezbariérovosti ZŠ TGM, která si vyžádá cca 17 tis. Kč.
Chodník k zimnímu stadionu je finančně vykryt a zrealizován, ale nyní ještě bylo
vydáno rozhodnutí o vynětí ze zemědělského půdního fondu, z něhož vyplynula
povinnost zaplatit vyměřený poplatek, na jehož úhradu chybí částka 644,- Kč.
Usnesení

: Rada města schvaluje financování
- rekonstrukce vodovodu a kanalizace v rámci akce Farská-Bočkova-Pod Kaštany
částkou 69.893,- Kč, akce Parkoviště u ZUŠ částkou 4.356,- Kč, akce
Bezbariérovost základních škol částkou 17.000,- Kč, akce Chodník k zimnímu
stadionu částkou 644,- Kč
- návrh příslušných rozpočtových opatření

7/15/2016

: Kontrola MF projektu Centra zelených vědomostí – akční plán

Popis

: Během letošního roku probíhá podrobná kontrola projektu Centra zelených
vědomostí dotovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod, kterou
provádí pracovníci Auditního orgánu Ministerstva financí. Kontrola bude v krátké
době uzavřena vydáním závěrečné Zprávy o auditu, která bude poté neprodleně
předložena radě města. Nyní již existuje předběžný návrh zprávy, jehož přílohou je
tzv. Akční plán. Tento zahrnuje 2 položky kontrolních zjištění, u nichž se na straně
města vyžaduje provést opatření k zamezení toho, aby k podobným chybám nedošlo
i u dalších akcí. První pochybení bylo odstraněno neprodleně po upozornění, u
druhého kontrolního zjištění je třeba přijmout opatření pro příště.
:
Rada města ukládá odboru správy majetku a investic, aby ve všech smlouvách o dílo,
jejichž předmětem jsou stavební práce vyžadující vedení stavebního deníku, byl
uveden odstavec, zavazující zhotovitele vést ode dne podepsání zápisu o předání
staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o
předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb v platném znění.

Usnesení

8/15/2016

: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Popis

: Firma Kovovýroba ( která má provozovnu v objektu bývalé polikliniky u Krasu,
kterou koupila od města ) chystá novou přípojku NN, protože celé roky byla
napojena přes hlavní budovu Krasu. Po změně vlastnictví Krasu do majetku Nábytek
Pohoda s.r.o. je Kovovýroba nucena udělat si novou přípojku. Pro potřeby
stavebního řízení je nutné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.

Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení, údržby a
oprav zemního kabelu NN na pozemcích p.č. 2853/3, 2857/2 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za

jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč+ DPH.

9/15/2016

: Schválení Demolice bytového domu v Lužánkách a podpis smlouvy o dílo

Popis

: Odbor správy majetku a investic předkládá Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení a podpisu smlouvu Demolice bytového domu č.p. 336 v ulici Nový Dvůr.
Rada města uložila svým usnesením ze dne 10. srpna 2016 odboru správy majetku a
investic zveřejnit inzerát na provedení demolice objektu. Před sepsáním inzerátu
oslovil odbor SMI firmu MACHMANN s.r.o. S firmou proběhla prohlídka domu a
okolí a firmě byly předány podklady pro ocenění prací na demolici budovy. Firma
počítá s tím, že použitelný materiál z bouracích prací použije ke svým
podnikatelským aktivitám a zbytek materiálu použije na srovnání okolního terénu.
Firma MACHMANN s.r.o. by demolici provedla v měsíci listopadu a prosinci
letošního roku. Cenová nabídka na kompletní demolici bytového domu v Lužánkách
č.p. 336 je maximálně 120 000,- Kč bez DPH.

Usnesení

: Rada města schvaluje podpis smlouvy a demolici bytového domu čp. 336
v Lužánkách. Dále rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši maximálně
120 000,- Kč bez DPH.

10/15/2016 : Rozpočtová opatření
Popis

: Tajemnice městského úřadu předložila radě města rozpočtová opatření položek
rozpočtu města, které souvisí s provozem a vnitřní správou a nejsou do konce roku
2016 plně pokryta rozpočtem města.
Vítání občánků (příspěvek pro novorozence) – v rozpočtu roku 2015 byla schválena
částka 392 tis. Kč, rozpočet roku 2016 počítal s částkou 270 tis. Kč. V roce 2015
bylo v našem městě 90 nově narozených dětí, ale do konce srpna 2016 máme ve
městě již 71 nově narozených dětí, v září se narodilo 12 dětí. Vzhledem k tomu, že
do konce roku 2016 předpokládáme ještě 3x vítání dětí (3x 48 tis. Kč), je nutné
navýšit tuto položku rozpočtu roku 2016 o 125 tis. Kč
Komise SPOZ – rozpočet roku 2016 byl na této položce schválen ve výši 71 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že se v rámci rozpočtové skladby přesunuly do této položky
odměny kronikáře, odměny fotografa pro kroniku města a dále došlo k nárůstu počtu
svateb a tím i k nárůstu odměn osob, které zajišťují svatby, je nutné navýšit tuto
položku o 30 tis. Kč
Pult centrální ostrahy LARN plus ostraha LARN – na tyto 2 položky bylo
v rozpočtu města 2016 schváleno 700 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se od 1.1.2016
navýšila minimální mzda a dále se od poloviny roku 2014 navýšil počet hodin, které
sloužila ostraha společnosti LARN, došlo k navýšení plateb na těchto položkách
natolik, že rada města od 1.6.2016 snížila počet hodin ostrahy LARN na původní
rozsah před 1.7.2014. I přes toto opatření bude na těchto položkách chybět na úhradu
plateb do konce roku částka 300 tis. Kč. S ohledem na tuto skutečnost navrhujeme
rozpočtové opatření na tyto 2 položky rozpočtu o 300 tis. Kč
Správa psího útulku – na této položce byla pro rok 2016 schválena částka 50 tis.
Kč. Ke konci srpna 2016 však bylo z této položky vyčerpáno 48.628,- Kč. Z této
položky je hrazen odchyt psů agenturou LARN a umístění psů v psím útulku
v Polné. Tyto náklady nelze do rozpočtu přesně odhadnout, proto žádáme o navýšení
této položky rozpočtu o 20 tis. Kč

Odbor územního plánování a stavebního řádu - výkon státní správy. Odbor
územního plánování a SŘ řešil v rámci správního řízení nezbytné zabezpečovací
práce na objektu v Nyklovicích. Majiteli objektu byly nařízeny nezbytné
zabezpečovací práce na objektu, který je v havarijním stavu a tento stav objektu
ohrožuje bezpečnost osob pohybujících se v okolí objektu. Majitel objektu však na
výzvy stavebního úřadu nereaguje. Příslušná ustanovení stavebního zákona nařizují
v případech, kde hrozí nebezpečí z prodlení, aby stavební úřad nařídil nutné
zabezpečovací práce stavebnímu podnikateli. Pokud se na úhradě nákladů spojených
s těmito zabezpečovacími pracemi nedohodne majitel objektu s podnikatelem, hradí
tyto náklady obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem. Obec vymáhá potom tyto
náklady na majiteli objektu. Vzhledem k tomu, že s touto situací nebylo v rozpočtu
roku 2016 počítáno, žádáme o provedení rozpočtového opatření na tyto
zabezpečovací práce ve výši 50 tis. Kč
Usnesení

: Rada města schvaluje rozpočtová opatření
1) v položce příspěvek pro novorozence ve výši 125 tis. Kč
2) v položce komise SPOZ ve výši 30 tis. Kč
3) v položkách pult centrální ostrahy a ostraha LARN ve výši 300 tis. Kč
4) v položce správa psího útulku ve výši 20 tis. Kč
5) na zabezpečovací práce zajišťované odborem územního plánování a stavebního
řádu MěÚ ve výši 50 tis. Kč

11/15/2016 : Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 61/1 v k.ú. Domanínek
Popis

: Město vlastní v Domanínku pozemky určené územním plánem pro výrobu.
V minulosti zde proběhly dva prodeje pozemků. Město zde bude v příštím roce řešit
prodloužení kanalizace a vodovodu k těmto pozemkům tak, aby investoři mohli začít
realizovat své podnikatelské záměry.
Nyní se na město obrátila firma German Motor Parts CZ s.r.o. s žádostí o prodej
pozemku v této lokalitě. Jedná se o cca 3500 m2. Toto firma má v plánu postavit
výrobní halu o velikosti 1000 m2. Záměrem firmy je vybudování provozu výroby
komponentů pro německé odběratele (výrobní díly produktu automobilového
průmyslu). V současné době nechává firma výrobky vyrábět u externích partnerů
v ČR, avšak jejím záměrem je posílit tým vlastních zaměstnanců a mít tak
soběstačnou výrobní kapacitu pro zakázky, které má nasmlouvané v časovém
horizontu pěti let. Společnost se cítí být dostatečně silnou a stabilní na dlouhodobé
investování do budování vlastní výrobní haly.
Podmínky záměru budou:
Cena za m2 200 Kč + DPH. Podmínkou je zahájení stavby do 2 let od prodeje a
kolaudace do 5 let od prodeje. Dále bude zřízeno předkupní právo pro město do doby
zahájení stavby

Usnesení

: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 61/1 v k.ú.
Domanínek o velikosti cca 3500 m2

12/15/2016 : Vyhlášení záměru na prodeje pozemků v průmyslové zóně města
Popis

: V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací zasíťování
a vybudování páteřní komunikace v městské průmyslové zóně. Akce je podpořena
státní dotací s tím, že do konce června 2017 by stavba měla být zrealizována.

Již nyní má město zájemce na obsazení pozemku mezi páteřní komunikací a
stávajícími zahrádkami. Jedná se o tři místní firmy (Kovoobrábění Jan Zítka – cca
3000 m2, E-Coat Technoloy,SE – Ing. Luboš Švéda cca - 8000 m2 , FONETIP, s.r.o.
pan Radek Ambrož- cca 8000 m2). Tyto firmy by se podělily o 2 ha v této části
průmyslové zóny.
Vzhledem k tomu, že je akce pod dotací, tak před případným prodejem a podpisem
smlouvy si město musí vyžádat souhlas s prodejem pozemku z Ministerstva
průmyslu a obchodu, a to s ohledem na výrobní program těchto firem.
Podmínky záměru budou:
Cena za m2 200 Kč + DPH . Podmínkou je zahájení stavby do 2 let od prodeje a
kolaudace do 5 let od prodeje . Dále bude zřízeno předkupní právo pro město do
doby zahájení stavby.
Usnesení

: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodeje pozemků v průmyslové zóně o
celkové velikosti cca 2 ha.

13/15/2016 : Rozpočtová opatření
Popis

: Finanční odbor předložil radě města ke schválení provedení výdajových
rozpočtových opatření č. 130 - 140, příjmových rozpočtových opatření č. 18 a
financování č. 23 – 30

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení výdajových rozpočtových
opatření č. 130 - 140, příjmových rozpočtových opatření č. 18 a financování č. 23 30

14/ 10/2016 : Smlouva o zřízení věcného břemene
Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. má město uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene. Jedná se o přípojku do objektu města, který město
koupilo v loňském roce. Po dokončení akce a zaměření skutečného průběhu kabelu
lze po schválení uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.

Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu zřízení, provozování, opravování a
udržování kabelového vedení a přípojkové skříně na pozemcích část p.č. 339, 340/3
a 430 v k.ú. Dvořiště. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za
jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH.

15/ 10/2016 : Smlouva o zřízení věcného břemene
Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. má město uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o

zřízení věcného břemene. Jedná se o přípojku do rekreačního objektu na Kozlově.
Po dokončení akce a zaměření skutečného průběhu kabelu lze po schválení uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene.
Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch

firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu zřízení, provozování, opravování a
udržování kabelového vedení na pozemku část p.č. 258/1 v k.ú. Kozlov. Věcné
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1000
Kč + DPH

16/15/2016 : Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci města
Popis

Usnesení

: Město Bystřice nad Pernštejnem uzavřelo s K.J. pracovní smlouvu na dobu určitou dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené zaměstnankyně Z.J.
K.J. požádala zaměstnavatele – Město Bystřice nad Pernštejnem o mimořádné
přidělení bytu 2,5+1 v Bystřici nad Pernštejnem. V současné době bydlí u rodičů
v Bystřici nad Pernštejnem. V bytě bude bydlet s přítelem, proto požádala
zaměstnavatele o mimořádné přidělení městského bytu o velikosti 2,5 +1.
K.J. splňuje podmínku pro přidělení bytu zaměstnanci města - minimální doba
trvání pracovního poměru v délce 6 měsíců.
Odbor bytového hospodářství MěÚ disponuje volnými byty a může jí přidělit byt o
velikosti 2+1. Rada města přidělovala zaměstnancům města byty vždy maximálně o
velikosti 2+1.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje mimořádné přidělení bytu o
velikosti 2+1 zaměstnankyni Města Bystřice nad Pernštejn K.J. za smluvní nájemné
ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení nájemní
smlouvy.
Při ukončení pracovního poměru mezi zaměstnankyní a Městem Bystřice nad
Pernštejnem před uplynutím 3 let od přidělení bytu je zaměstnankyně povinna byt
vrátit Městu Bystřice nad Pernštejnem do 3 měsíců ode dne ukončení pracovního
poměru.

17/15/2016 : Volba členů osadního výboru Karasín
Popis

Usnesení

Podle ust. § 120 zákona o obcích může zastupitelstvo v částech obce zřídit
místní nebo osadní výbory, které jsou minimálně tříčlenné. Členy osadního výboru
jsou občané přihlášení k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor
zřízen.
Zastupitelstvo města zřídilo na svém zasedání dne 17.12.2014 osadní výbory a
jmenovalo jejich členy. Složení osadních výborů vyplynulo z voleb provedených
v jednotlivých místních částech města.
Dne 13.9.2016 rezignoval na členství v osadním výboru Karasín pan Ferdinand
Steiner a 14.9.2016 rezignoval na členství v osadním výboru Karasín pan Vladimír
Sedler. Podle pořadí, a tedy počtu získaných hlasů na kandidátní listině voleb do
osadního výboru Karasín, které se konaly v listopadu 2014, je druhým náhradníkem
Mgr. Marie Dřínovská a třetím náhradníkem je Michaela Jedličková. Tyto dvě
náhradnice by měly nastoupit za odstupující členy osadního výboru.
: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem vzít na
vědomí rezignace pana Ferdinanda Steinera a pana Vladimíra Sedlera na členství
v osadním výboru Karasín a zvolit paní Mgr. Marii Dřínovskou a Michaelu
Jedličkovou členkami osadního výboru Karasín.
:

18/ 10/2016 : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Popis

Usnesení

: Firma Stavoflos s.r.o. připravuje v rámci akce „Rezidence Antonínka“ přeložku NN
kabelového vedení přes pozemky města. Pro potřeby stavebního řízení je potřeba
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které bude úplatné a
na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch firmy E.ON
Distribuce a.s. spočívající v právu zřízení, provozování a opravování podzemního
kabelového vedení NN, pojistkové a rozpojovací skříně na pozemcích p.č. 1100/1,
1100/4, 1100,5 1100/6, 1112 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno bude
úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 5000 Kč + DPH a bude uzavřeno na dobu
neurčitou.

