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

č. 17 / 2016
konané dne 22.11.2016
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin Horák, Mgr. Vlasta
Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra, Ing. Karel
Pačiska – nehlasoval u bodů 1) - 5) a 9)

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Zdeněk Mašík, Ing. Blanka Svobodová, Mgr. Radek Vojta, Ing.
Aleš Sitař, Ing. Jana Jurošová
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 16

:
:
POŘAD SCHŮZE

1 / 17 / 2016 Odměny ředitelů škol a školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem
2 / 17 / 2016 Žádost o dotaci z Programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2017 na projekt
Stavební úpravy zázemí Tenisového klubu Bystřice n. P.
3 / 17 / 2016 Financování akcí Prodloužení vodovodu a kanalizace v Domanínku, Prodloužení
vodovodu Rovné, Komunikace Luční, Cyklostezka k nádraží ČD, Chodník
k zimnímu stadionu, Domanín a Divišov
4 / 17 / 2016 Smlouva o zřízení věcného břemene
5 / 17 / 2016 Rozpočtové opatření MAP
6 / 17 / 2016 Rozpočtové opatření
7 / 17 / 2016 Rozpočtová opatření
8 / 17 / 2016 Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2017
9 / 17 / 2016 Podání žádosti o dotaci k výzvě č. 28 „Specifické informační a komunikační
systémy a infrastruktura II.“ z IROP
10 / 17 / 2016 Zápis z komise výstavby ze dne 10. 11. 2016
11 / 17 / 2016 Žádost o podporu technického a zemědělského vzdělávání VOŠ a SOŠ
zemědělsko-technické Bystřice n.P.
12 / 17 / 2016 Zálohy odměn jednatelů městských společností za rok 2016
U

USNESENÍ:
1/17/2016

: Odměny ředitelů škol a školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem

Popis

: Dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce lze poskytnout odměnu za
úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Dle
školského zákona se rozhodování o této odměně a dalších platových náležitostech
statutárních orgánů škol a školských zařízení – ředitelů škol a školských zařízení

svěřuje tomu, kdo statutární orgán do funkce jmenuje, tedy zřizovateli.
V souladu s touto právní úpravou navrhuje oddělení školství odboru správního a
školství odměny pro ředitele I. ZŠ, ředitelku MŠ, ředitele ZŠ Nádražní, ředitelku
ZUŠ a ředitele DDM ve výši dle přílohy.
Usnesení

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

2/17/2016

: Žádost o dotaci z Programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2017
na projekt Stavební úpravy zázemí Tenisového klubu Bystřice n. P.

Popis

: Projekt je připraven od roku 2013. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího objektu
šaten a zázemí Tenisového klubu, který slouží členům klubu i veřejnosti. Přístavbou
vznikne i krytý přechod z budovy do haly a umožní se tím i zimní využití areálu.
V minulých letech žádalo o dotaci město jako vlastník prostoru. V letošním roce
ministerstvo změnilo podmínky a o dotaci může žádat i spolek. Má možnost získat
až 80% dotace.
Celková částka projektu je 2 859 200,- Kč.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dofinancování projektu podle výše
přidělené dotace.

Usnesení

3/17/2016

: Financování akcí Prodloužení vodovodu a kanalizace v Domanínku,
Prodloužení vodovodu Rovné, Komunikace Luční, Cyklostezka k nádraží
ČD, Chodník k zimnímu stadionu, Domanín a Divišov

Popis

: V současnosti je rozjednáno projektování několika vodařských investičních akcí, kde
platí princip, že na začátku dává město Svazu vodovodů a kanalizací příspěvek na
projekt a tyto peníze se pak zúčtují v rámci celkového příspěvku města na realizaci.
První z nich se týká průmyslové zóny, kde je v rozpočtu peněz dost. Druhé je
Prodloužení vodovodu a kanalizace v Domanínku nahoře v ulici K Hájům, které
souvisí s prodejem nyní dvou a v budoucnu možná ještě dalších pozemků v tamní
průmyslové zóně ( 34 tis. Kč ) a třetí Prodloužení vodovodu v Rovném kvůli stavbě
rodinného domu za silnicí I/19 ( 24 tis. Kč ).
U akce Luční se v průběhu projekční přípravy opakovaně rozšiřuje a upřesňuje
zadání – rozsah projektu. Nyní je dojednána definitivní cena za projekt veřejného
osvětlení a chrániček pro optickou síť a na ni schází cca 15 tisíc Kč.
Cyklostezka k nádraží ČD už je poněkolikáté předmětem rozpočtového opatření.
Nyní je potřeba převést peníze z investic do neinvestic, a to částku 17.739,- Kč na
osetí travnatého pruhu podél cyklostezky.
U akce Chodník k zimnímu stadionu
je na cestě faktura za zpracování
geometrického plánu pro oddělení pozemků nově postaveného chodníku v ceně
6.800,- Kč.
Domanín a prodloužení vodovodu za bytovkami - jedná se o dodatečné výdaje
plynoucí ještě z loni ukončené výstavby kanalizace. Z ní zůstalo několik odložených
závazků včetně dalších 80ti metrů vodovodu, dvou komplikovaných kanalizačních
přípojek, zaměření přípojek postavených v mezičase atd. Ani v tuto chvíli ještě není
uzavřeno vše, co bylo loni otevřeno a rozjednáno, ale to už musí být předmětem

rozpočtu příštího roku. Jak vyplývá z přiložené tabulky, na úhradu veškerých
závazků chybí cca 145 tis. Kč. Dále osadní výbor Domanín žádá o doplnění dalších 5
tisíc Kč do provozního rozpočtu na prosincové provozní výdaje.
V místní části Divišov se z letošního rozpočtu realizovala oprava cesty a stavba
mostku „U Talijána“ vyvolaná faktem, že Správa železniční dopravní cesty tam
uzavřela jeden dlouhodobě využívaný přejezd a bylo nutno najít alternativní řešení. I
přes maximální dobrovolnické nasazení místních se nepodařilo vejít se do
rozpočtované částky ( zejména kvůli dopravě betonových dílů mostku, které bylo
nutno dovézt z betonárny až na Šumavě ) a chybí 40 tis. Kč. Kvůli neplánovanému
výdaji za nátěr zábradlí u silnice ve výši 7.260,- Kč je nedostatek finančních
prostředků i v provozním rozpočtu Divišova, proto žádá odbor SMI o navýšení o 8
tis. Kč.
Usnesení

: Rada města schvaluje financování
- akce Prodloužení vodovodu a kanalizace v Domanínku částkou 34.000,- Kč, akce
Prodloužení vodovodu v Rovném částkou 24.000,- Kč, akce Rekonstrukce ulice
Luční částkou 15.000,- Kč, akce Cyklostezka k nádraží ČD částkou 17.739,- Kč,
akce Chodník k zimnímu stadionu částkou 6.800,- Kč, akce Prodloužení
vodovodu v Domaníně částkou 145.000,- Kč plus navýšení provozního rozpočtu
Domanína částkou 5.000,- Kčvěcného b a akce Oprava cesty a stavba mostku U
Talijána částkou 40.000,- Kč plus navýšení provozního rozpočtu Divišova o
8.000,- Kč.
- návrh příslušných rozpočtových opatření

4/17/2016

: Smlouva o zřízení věcného břemene

Popis

: Město prodalo v Domaníně za bytovkami stavební pozemek slečně K. a panu Z. Pro
potřeby stavebního řízení byla s firmou E.ON uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene. Po zhotovení a zaměření lze po schválení uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene, které bude úplatné za jednorázovou úplatu a
bude uzavřeno na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení zemního kabelového vedení
NN, jeho údržby a oprav na pozemcích p.č. 95, 96/2, 1186/2 v k.ú. Domanín. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši
3000 Kč + DPH.

Usnesení

5/17/2016

: Rozpočtové opatření MAP

Popis

: Usnesením č. 10/14/2015 schválila rada města Žádost o dotaci na Místní akční plán
rozvoje vzdělávání (MAP). Na základě této dotace došlo následně usnesením č.
7/17/2015 a 12/11/2016 k navýšení zaměstnanců zařazených do MěÚ. Usnesením č.
16/12/2016 vzala rada města na vědomí Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy o poskytnutí dotace na projekt „MAP – Místní akční plán rozvoje
vzdělávání“ č. 15-005/0000038-01 ze dne 15.7.2016
(č. projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038) a schválila spoluúčast města na tomto projektu
ve výši 5 % způsobilých výdajů projektu.
V roce 2016 obdrželo město část této dotace ve výši 984.989,- Kč. Výdaje pro rok
2016 však budou ve výši 1.250.000,- Kč. Přesto, že žádost o další platbu již byla
podána, tyto finanční prostředky budou na účet připsány až v rozpočtovém roce 2017

Usnesení

(příjmy a výdaje z této dotace jsou již v rozpočtu 2017 zahrnuty). Je tedy nutné pro
rok 2016 realizovat rozpočtové opatření rovnající se rozdílu mezi shora uvedenými
příjmy a výdaji ve výši 265.000,- Kč. Tato částka bude následně připsána v roce
2017, což je patrné z návrhu rozpočtu 2017, kde příjmy jsou vyšší než výdaje.
: Rada města schvaluje rozpočtové opatření na dofinancování dotace na Místní akční
plán rozvoje vzdělávání (MAP) ve výši 265.000,-Kč a pověřuje odbor financí a
obecního živnostenského úřadu jeho přípravou.

6/17/2016

: Rozpočtové opatření

Popis

Usnesení

: V rozpočtu na rok 2016 byla zastupitelstvem města schválena částka na nákup
pozemků 500 000 Kč. Tato částka byla převedena na limitovaný příslib. Nákupem
pozemků od firmy K. Hartwall a soukromých osob došlo ke zvýšení této částky na
4 959 780 Kč . Protože přesně v souladu s požadavky auditorů se do ceny pozemků
zahrnují veškeré náklady, které s nákupem souvisí (geometrické plány, smlouvy,
kolky a samotná cena za pozemek), nejsou v současné době na tomto LP dostatečné
prostředky na úhradu dalších souvisejících faktur, které jsou v současné době potřeba
dokončit. Proto je nutné navýšit limitovaný příslib 0116/2016 o částku 50 000 Kč.
: Rada města schvaluje navýšení limitovaného příslibu LP 0116/2016 o 50 000 Kč

7/17/2016

: Rozpočtová opatření

Popis

: Odbor financí předkládá radě města ke schválení provedení rozpočtových opatření –
výdajových č. 158-169, příjmových č. 22 - 24, a financování 42 - 48
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje provedení výdajových rozpočtových opatření č.
158-169, příjmových rozpočtových opatření č. 22 – 24 a financování 42 – 48.

Usnesení

8/17/2016

: Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2017

Popis

: Odbor financí a OŽÚ předložil radě města k projednání Rozpočet města Bystřice
nad Pernštejnem na rok 2017.
Rozpočet je předkládán jako schodkový, schodek rozpočtu je hrazen finančními
přebytky minulých let a dočerpáním dlouhodobého úvěru.
Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne 14.11.2016 s několika
připomínkami, které byly řešeny a zapracovány do současné verze předkládané radě
města a následně zastupitelstvu města.
: Rada města Bystřice n. P. bere na vědomí návrh Rozpočtu města Bystřice nad
Pernštejnem na rok 2017 po projednání v pracovním zastupitelstvu a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení

9/17/2016

: Podání žádosti o dotaci k výzvě č. 28 "Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura II." z IROP

Popis

: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 20. dubna 2016 průběžnou výzvu č. 28
"Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." k podávání
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického
cíle 3.2 "Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
rozvoje využití a kvality systémů IKT". Tato výzva nepřímo navazuje na výzvy
městem realizované - Technologické centrum 1 a Technologické centrum 2.
Po bližším studiu výzvy a specifikaci potřeb úřadu se jeví jako velmi vhodné se této
výzvy zúčastnit, a to i vzhledem k poměru spolufinancování ve výši 5%.
Je tedy nutné schválit tento záměr na zpracování předmětné žádosti a s tím
související studii proveditelnosti.
Na zpracovatele a administrátora jak žádosti, tak studie proveditelnosti bude vypsáno
výběrové řízení. Tyto náklady pak budou v této výzvě uznatelné.

Usnesení

: Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci k výzvě č. 28 "Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura II." k podávání žádostí o podporu z
Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 "Zvyšování
efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů IKT". Rada města pověřuje odbor správní a školství MěÚ realizací
výběrového řízení na zpracovatele a administrátora žádosti a studie proveditelnosti
na tuto výzvu a k podání této žádosti.

10/17/2016 : Zápis z komise výstavby ze dne 10. 11. 2016
Popis

:

1. Michaela a Zdeněk Josífkovi
Žádost o prodej pozemku parc.č. 58/17 v k.ú. Karasín
Osadní výbor souhlasí.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 58/17 k.ú.
Karasín. Cena 300,- Kč/m2 + DPH s podmínkou zahájení výstavby do dvou let od
prodeje a dokončení stavby do sedmi let od prodeje. Současně bude zřízeno
předkupní právo ve prospěch Města By do zahájení stavby.
2. Mgr. Marek MUSIL
Žádost o prodej pozemku parc. č. 234/4v k.ú. Rovné, který se nachází pod chatou ve
vlastnictví žadatele a přilehlého pozemku parc. č. 234/3 k.ú. Rovné, který by chtěl
užívat společně s chatou jako celek.
Osadní výbor upřednostňuje dlouhodobý pronájem, nenamítá nic proti prodeji.
Lesní správce p. Juračka souhlasí s prodejem.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 234/4 a 234/3
v k.ú. Rovné. Cena pozemku 20,- Kč/m2 + cena porostu. Bude zřízeno věcné
břemeno přístupu a příjezdu přes pozemek parc. č. 234/1. VB bude úplatné, na dobu
neurčitou.
3. Miloš ZABIL
Žádost o prodej pozemku parc. č. 346 v k.ú. Pivonice u Lesoňovic. Uvedený
pozemek se nachází pod částí garáže ve vlastnictví žadatele.
Osadní výbor souhlasí.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 346 v k.ú.
Pivonice u Lesoňovic. Cena 50,- Kč/m2.
4. Město Bystřice n.P., odbor SMI, Příční 405
Odkoupení části pozemku parc. č. 7/2 v k.ú. Lesoňovice od pana J. Handla
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhotovení GP, na jehož základě bude
proveden odkup pozemku pod komunikací (cca 50 m2). Cena 15 000,- Kč.
5. Pavel BRADÁČ
Iveta VONDRUŠKOVÁ
Žádost o prodej části pozemku parc. č 146/1 v k.ú. Domanínek, který přiléhá
k zahrádkám ve vlastnictví žadatelů.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhotovení GP, na jehož základě bude
zveřejněn záměr o prodeji. Cena 150,- Kč/m2. Je třeba upozornit žadatele, že v
souladu s územním plánem, pozemky není možné v současné době zaplotit.
6. Michal FÁREK
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 468 k.ú. Bystřice n. P. dle nákresu ve snímku
KM, který přiléhá k pozemkům ve vlastnictví žadatele.

Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje prodej části pozemku parc. č. 468 v k.ú.
Bystřice n. P. dle návrhu žadatele a to z důvodu vyřešení nesrovnalostí u dalších
nemovitostí žadatele.
7. Lukáš HERCIK
Žádost o prodej pozemku parc. č. 372/2 nebo 372/3 (ten upřednostňuje) v k.ú.
Bystřice n. P.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 372/2 v k.ú.
Bystřice n. P. s podmínkou zahájení výstavby do dvou let od prodeje a dokončení
stavby do sedmi let. Dále bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města By do
zahájení stavby.
8. Markéta a Zdeněk Čechovi
Žádost o prodej pozemku parc. č. 372/2 a 373/3 v k.ú. Bystřice n. P.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 372/3 v k.ú.
Bystřice n. P. s podmínkou zahájení výstavby do dvou let od prodeje a dokončení
stavby do sedmi let. Dále bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města By do
zahájení stavby.
9. Manželé Šikulovi
Ondřej Janečko
Žádost o prodej pozemku parc. č. 2342/3 v k.ú. Bystřice n. P., který přiléhá
k pozemkům ve vlastnictví žadatelů
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhotovení GP, na jehož základě bude
vyhlášen záměr na prodej nově vzniklých pozemků. Cena 20,- Kč/m2.
10. Jiří FENDRYCH
Žádost o prodej pozemků parc. č. 636, 635, 633 včetně nemovitosti č.p. 142 v k.ú.
Bystřice n. P. (v užívání žadatele 25 let), cena 200,- Kč/m2
Usnesení: Komise výstavby RM nedoporučuje prodej za nabízenou cenu.
Zastupitelstvo města již rozhodlo, že prodejní cenu bude 1500 Kč/m2.
11. Jana KUDRNOVÁ
Žádost o prodej části pozemku parc. č.1495 v k.ú. Bystřice n. P. (stávající
zahrádkářská kolonie Pod Horou)
Usnesení: Komise výstavby RM nedoporučuje prodej z důvodu vedení kanalize
z Věchnova přes tento pozemek.
12. Město Bystřice n. P.
Podnět Ministerstva vnitra o vyřešení územní anomálie, kdy objekt č. ev. 43 je
evidován v obci Vír, ale fyzicky se nachází na území města Bystřice n.P.(k.ú.
Karasín). Při jednání s obcí Vír byly zjištěny další nesrovnalosti, kdy se v k.ú.
Karasín nachází parcely obce Vír.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje ZM změnit hranici katastru Vír – Karasín
v případě objektu č. ev. 43 v obci Vír včetně pozemků obce Vír, které se nachází
v k.ú. Karasín.
Seznámení se změnou hranic katastrálního území Karasín – Vír.
13. Bohumír DOSTÁL
Žádost o prodej části pozemků parc. č. 152/6, 152/9, 182/1, 182/8, 182/7, 204/1,
208/1, 270/16, 208/12, 208/14 v k.ú. Bratrušín o celkové výměře cca 200 m2.

Nabídka ceny 20,- Kč/m2.
Osadní výbor souhlasí s prodejem.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhotovení GP, na jehož základě bude
zveřejněn záměr. Cena 100,- Kč/m2. Komise doporučuje prodej pouze trojúhelníku,
kterým se zarovná pozemek vlastníka.
14. Lucie ŽALOUDKOVÁ
Žádost o prodej pozemku parc. č. 85/1 (lesní pozemek) v k.ú. Veselí o výměře 9186
m2. Žadatelka je vlastníkem sousedního pozemku.
Usnesení: Komise výstavby v souladu s vyjádřením lesního správce pana Juračky
nedoporučuje RM prodej pozemku parc. č. 85/1 v k.ú. Veselí.
Vůči žádnému ze žadatelů město neuplatňuje žádnou pohledávku.
Usnesení

: 1. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku pč. 58/17 v k. ú. Karasín manželům
Josífkovým. Cena 300 Kč/m2.
2. Rada města doporučuje ZM prodej pozemků pč. 234/3 a 234/4 v k. ú. Rovné
Marku Musilovi. Cena 20 Kč/m2 + cena porostu.
3. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku pč. 346 v k. ú. Pivonice Miloši
Zabilovi. Cena 50 Kč/m2.
4. Rada města doporučuje ZM koupi části pozemku pč. 7/2 v k. ú. Lesoňovice od J.
Handla za celkovou cenu 15000 Kč.
5. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 146/1 v k. ú. Domanínek
Pavlu Bradáčovi a Ivetě Vondruškové. Cena 150 Kč/m2.
6. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku pč. 468 v k. ú. Bystřice n.
P. Michalu Fárkovi.
7. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku pč. 372/2 v k. ú. Bystřice n. P.
Lukášovi Hercikovi. Cena 2000 Kč/m2.
8. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku pč. 372/2 v k. ú. Bystřice n. P.
manželům Čechovým. Cena 2000 Kč/m2.
9. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 2342/3 v k. ú. Bystřice n.
P. manželům Šikulovým a Ondřeji Janečkovi. Cena 20 Kč/m2.
10. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemků pč. 636, 635, 633 včetně
nemovitosti č.p. 142 v k.ú. Bystřice n. P. za cenu 200,- Kč/m2
11. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku pč. 1495 v k.ú. Bystřice n.
P. Janě Kudrnové.
12. Rada města doporučuje ZM změnu katastrální hranici Vír – Karasín v případě
objektu č. ev. 43 v obci Vír a pozemků parc. č. 321/29, - 55, 312/10, 312/11, 312/1,
321/30, -95, -96, 312/13, 321/44 a 321/45 v k.ú. Karasín.
13. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 270/16, 208/12 a celým
pozemků 152/9 a 208/14 v k.ú. Bratrušín Bohumíru Dostálovi. Cena 100 Kč/m2.
14. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemku pč. 85/1 v k.ú. Veselý Lucii
Žaloudkové.

11/17/2016 : Žádost o podporu technického a zemědělského vzdělávání VOŠ a SOŠ
zemědělsko-technické Bystřice n. P.
Popis

: Dne 21.11.2016 obdrželo vedení města žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 20.000,- Kč na podporu zemědělské školy na projektu KAIPAN-2 a
TRAKTOR.
Projekty mají za úkol propagaci zemědělských a technických oborů, v tomto případě
se bude jednat o repasování traktoru v rámci výuky.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy finanční
příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro VOŠ a SOŠ zemědělsko-technickou Bystřice n. P.
jako podporu projektů KAIPAN-2 a TRAKTOR a ukládá odboru financí a OŽÚ
provést rozpočtové opatření v této výši.

12/17/2016 Zálohy odměn jednatelů městských společností za rok 2016
Popis:
Usnesení

Rada města projednala návrh na zálohy odměn jednatelů městských společností za
rok 2016 dle návrhu předloženého starostou a místostarostou města. Návrh odměn je
uveden v příloze.
Rada města ve funkci valné hromady společností založených Městem Bystřice nad
Pernštejnem
schvaluje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů zálohy ročních odměn jednatelů městských společností za rok 2016 dle
Přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. Záloha odměn bude vyplacen ve
výplatním termínu listopad 2016.

