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

č. 18 / 2016
konané dne 13.12.2016
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. v 09:00 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
:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Jana Jurošová, Ing. Věra Vančová, Bc. Jiří Daniel, Ing. Ivan
Buchta, Ing. Tomáš Straka, Alena Prudká, Ing. Blanka Svobodová,
David Starý, Ing. Aleš Sitař
: Ing. Emil Ondra

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 17

:
:
POŘAD SCHŮZE
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/ 18 / 2016 Schválení grantového programu pro poskytování dotací pro oblast Kultura a
společenský život
/ 18 / 2016 Osobnost kultury a společenského života za rok 2016
/ 18 / 2016 Pojmenování nových ulic – Výrobní a Antonínka
/ 18 / 2016 Schválení jednorázové dotace
/ 18 / 2016 Žádost D.B. o mimořádné přidělení bytu
/ 18 / 2016 Doporučení komise mládeže a sportu na jmenování sportovce roku 2016
/ 18 / 2016 Grantový program „Podpora trenérů mládeže pro rok 2017, „Sportovní a
volnočasové aktivity – jednorázové akce pro rok 2017“ a „Sportovní a
volnočasové aktivity – pravidelné aktivity pro rok 2017“.
/ 18 / 2016 Schválení víceprací a podpisu dodatku smlouvy č. 2 na akci Vodojem
s odkyselovací stanicí Lesoňovice“
/ 18 / 2016 Oprava sokolovny
/ 18 / 2016 Voda ve sklepě budovy Masarykovo nám. č. p. 15
/ 18 / 2016 Schválení výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo na akci Průmyslová zóna
Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura
/ 18 / 2016 Koncesní smlouva a Dohoda o narovnání – s City Parking Group s.r.o.
/ 18 / 2016 Harmonogram zimní údržby na období 2016/2017
/ 18 / 2016 Rozpočtové opatření –navýšení LP – daň z nabytí nemovitých věcí
/ 18 / 2016 Změna hranic katastrálních území
/ 18 / 2016 Grantový program pro poskytování dotací na údržbu o opravy majetku na rok
2017
/ 18 / 2016 Granty z programu na údržbu majetku na rok 2016
/ 18 / 2016 Aktualizace záměru výstavby bytového domu na Rovinkách
/ 18 / 2016 Rozpočtová opatření
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/ 18 / 2016 Žádost společnosti LARN Brno, spol. s r.o. o navýšení ceny za poskytované
služby
/ 18 / 2016 Financování akcí : Cyklostezka k nádraží ČD
/ 18 / 2016 Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě se ZŠ Nádražní 615, Bystřice n.P.
/ 18 / 2016 Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na Masarykově
náměstí – vyhlášení výzvy na rok 2017
/ 18 / 2016 Žádost o přidělení bytu v DPS
/ 18 / 2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto na realizaci akce
Farská-Bočkova
/ 18 / 2016 Schválení termínů zasedání rady a zastupitelstva v 1. pololetí 2017

USNESENÍ:
1/18/2016

: Schválení grantového programu pro poskytování dotací pro oblast
Kultura a společenský život

Popis
Usnesení

: Odbor správní a školství předkládá radě města ke schválení Grantový program pro
poskytování dotací pro oblasti Kultura a společenský život. Základní podmínky jsou
shodné s grantovým programem vyhlášeným v roce 2016
:
Rada města Bystřice n. P. schvaluje v souladu s čl. 5.2. Směrnice č. 4/2015, o
pravidlech pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Města Bystřice nad Pernštejnem Grantový program pro poskytování dotací pro
oblasti Kultura a společenský život, který je přílohou.

2/18/2016

: Osobnost kultury a společenského života za rok 2016

Popis

: Komise kultury na své schůzi projednala návrhy na Osobnost kultury a
společenského života za rok 2016. Po diskuzi členů bylo rozhodnuto, že pro rok
2016 se titul Osobnost kultury a společenského života nebude udělovat.
:
Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje návrh komise kultury a rozhodla
titul Osobnost kultury a společenského života pro rok 2016 neudělit.

Usnesení

3/18/2016

: Pojmenování ulice
nových
– Strojírenská
ulic – Výrobní a Antonínka

Popis

: V současné době se buduje nová komunikace na ul. Průmyslová, na které bude
v budoucnu možné vybudovat další sídla firem. Z tohoto důvodu je vhodné
pojmenování pro novou ulici s názvem Výrobní.
Na ulici Ant. Štourače je developersky budována čtvrť o 12 řadových domech,
kterou investoři nazvali pracovně Rezidence Antonínka. Tento název se vžil mezi
občany, navrhujeme tedy pojmenování této ulice Antonínka.

Usnesení

: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nový název ulice Výrobní a
Antonínka, dle přiloženého situačního plánu.

4/18/2016

: Pojmenování
Schválení jednorázové
ulice – Strojírenská
dotace

Popis

: Spolek SONK, z.s. při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem předložil odboru správnímu a
školství Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na akci Mistrovský jednodenní
kurz pro orchestr s profesionálními lektory JAMU, která je přílohou. Vzhledem
k tomu, že nebyla vyčerpána alokovaná částka z Grantu kultury, odbor doporučuje
tuto dotaci schválit.

Usnesení

: Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu města na akci
Mistrovský jednodenní kurz pro orchestr s profesionálními lektory JAMU pro spolek
SONK z.s. ve výši 13.000,-Kč a pověřuje odbor správní a školství k přípravě
podkladů pro uzavření veřejnoprávní smlouvy.

5/18/2016

: Žádost D.B. o mimořádné přidělení bytu

Popis

: Paní D.B. je v současné době s manželem nájemce bytu o velikosti 2+1. Ze
zdravotních důvodů žádá o mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 v domě
s výtahem.
Byty o velikosti 2+1 v domech s výtahem se uvolňují velmi málo a je o ně velký
zájem. OBH navrhuje, aby se paní B. přihlásila do výběrového řízení na vhodný
volný byt a vzhledem k tomu, že bude vracet byt, bude mít přednost před ostatními
žadateli, kteří byt nemají.

Usnesení

: Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti bytu 2+1 v domě
s výtahem paní D.B. Rada města doporučuje žadatelce, aby se přihlásila do
výběrového řízení na volné byty.

6/18/2016

: Doporučení komise mládeže a sportu na jmenování sportovce roku 2016

Popis

: Členové komise obdrželi tyto návrhy na sportovce, trenéra a osobnost sportu roku
2016:
Sportovci: Ivana Koktavá, Zdeněk Kolář, Jiří Kabrda, Lukáš Zeman, František
Maršálek, kolektiv šermířů
Trenér: Oldřich Veselý ml., Jan Illek
Osobnost sportu: Josef Soukop, Václav Koenig, Karel Havliš
Po diskuzi členů bylo rozhodnuto o tomto návrhu na vyhlášení:
Titul Sportovec roku 2016: Zdeněk Kolář za vynikající reprezentaci města
v tenisu. (žebříček ATP aktuálně 246)
Dalšími navrženými na ocenění bez stanovení pořadí jsou:
Ivana Koktavá – studentka gymnázia, 2x 4. místo na MČR žactva v hodu oštěpem a
koulí
Jiří Kabrda (Atletický oddíl Nové Město n. M.) – student gymnázia, kromě
dalších úspěchů byl na MČR na 4. místě v běhu na 3 km (v hale), na 3. místě
v běhu na 3 km (dráha) a na 4. místě v krosu
- přeborník Kraje Vysočina v běhu na 800 m v hale, na 1500 m na dráze
Titul trenéra roku komise neudělila.
Na osobnost sportu navrhuje Josefa Soukopa.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje :
1) návrh komise mládeže a sportu na ocenění Josefa Soukopa titulem „Osobnost
sportu“
2) návrh komise mládeže a sportu na udělení titulu „Sportovec roku 2016“
Zdeňku Kolářovi mladšímu a ocenění dalších sportovců bez stanovení
pořadí, kterými jsou Ivana Koktavá a Jiří Kabrda.

7/18/2016

: Grantový program „Podpora trenérů mládeže pro rok 2017, „Sportovní a
volnočasové aktivity – jednorázové akce pro rok 2017“ a „Sportovní a
volnočasové aktivity – pravidelné aktivity pro rok 2017“.

Popis

: Odbor správní a školství, oddělení školství předkládá ke schválení grantové
programy komise sportu a mládeže pro rok 2017.
Programy obsahem zůstávají v podobě z předešlého roku, dochází k drobným
úpravám technickým, zejména v termínech.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje :
1) Grantový program „Podpora trenérů mládeže pro rok 2017“ včetně jeho
příloh,
2) Grantový program „Sportovní a volnočasové aktivity – jednorázové akce pro
rok 2017“ včetně jeho příloh
3) Grantový program „Sportovní a volnočasové aktivity – pravidelné aktivity
pro rok 2017“ včetně jeho příloh.

8/18/2016

: Schválení víceprací a podpisu dodatku č. 2 smlouvy na akci Vodojem
s odkyselovací stanicí Lesoňovice“

Popis

: Odbor správy majetku a investic předkládá Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení vícepráce a podpis dodatku č.2 smlouvy na akci Vodojem s odkyselovací
stanicí Lesoňovice. V rozpočtu pro rok 2016 byla částka 1 000 000,- Kč na
vybudování vodojemu s odkyselovací stanicí v Lesoňovicích. V tuto chvíli se akce
dokončuje a po několika kontrolních dnech byly ve spolupráci s VAS domluveny
práce a dodávky, které neřešil projekt a VAS je z provozních důvodů požadovala.
Práce nad rámec smlouvy jsou sepsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou
této předkládací zprávy. Celková výše vícenákladů je 160 936,- Kč včetně DPH.

Usnesení

: Rada města schvaluje provedení víceprací a podpis dodatku č. 2 smlouvy na akci
Vodojem s odkyselovací stanicí Lesoňovice a ukládá odboru financí a OŽÚ
provedení rozpočtového opatření ve výši 160 936,- Kč vč. DPH.

9/18/2016

: Oprava sokolovny

Popis

: Odbor správy majetku a investic předkládá Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení opravy sokolovny. Letos na jaře byla zastupitelstvu představena studie
nového využití SOKOLOVNY, která zatím z důvodu velké finanční náročnosti
navržené opravy nijak projekčně nepokračuje. Jak ale ukázal stavebně technický
průzkum studie, zchátralou budovu sokolovny je třeba staticky ,,podepřít“. Proto
odbor SMI pověřil hlavního projektanta stavby pana Ing. arch. Jiřího Váchu, aby
navrhl nejdůležitější statické opravy, které je potřeba provést, aby budova mohla být
nadále využívána, staticky se nehroutila a aby vydržela do doby, než se rozhodne, co
s budovou dál.
Proběhla rekognoskační schůzka se statikem, který navrhl opravu nedůležitějších a
nejkritičtějších míst budovy. Z návrhu vyplynulo, že je potřeba vyměnit shnilý sloup
u vchodu do budovy, část stropu nářaďovny, podstojkovat strop v klubovně,
v orchestřišti a podepřít vazbu střechy. Déle je potřeba opravit přístup do budovy a
na hlavním sále opravit díry po sondách.
TS města, a.s. nacenily opravy, které je potřeba provést. Cena je necelých 300 000,Kč. Finanční plnění proběhne po novém roce. O opravách bude rada města
informována a odbor SMI bude žádat o rozpočtové opatření na vzniklé náklady.

Usnesení

: Rada města schvaluje opravu sokolovny dle předkládací zprávy.

10/18/2016 : Voda ve sklepě budovy Masarykovo náměstí č. p. 15
Popis

: V listopadu 2014 se objevila voda ve sklepě budovy čp. 15 pod Komerční bankou.
Do dneška byla provedena oprava kanalizace ve dvoře budovy a pod budovou,
oprava napojení svodu, geologický průzkum podél budovy, rozbor vytékající vody,
posouzení pramenů. Po všech opatřeních voda ve sklepě teče stále a její zdroj je
nejasný. Po jednání na místě, kterého se zúčastnili RNDr. Pokorný – Envirex, Ing.
Horáček, Ing. Cifr a Ing. Olšová, bylo rozhodnuto zpracovat projektovou
dokumentaci na průzkumný výkop do hloubky pod úroveň podlahy ve sklepě,
vytvořit drenážní vrstvu a vodu odvést do kanalizace pod budovu.
Celková rozpočtová částka na akci je 560 984 Kč s DPH. Nepředpokládá se její
vyčerpání. Postupný výkop by měl potvrdit přítomnost spodní vody a podle
skutečnosti se rozhodne o dalším postupu prací.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení zemních prací na dvoře
Masarykovo náměstí čp. 15 a ukládá odboru financí a OŽÚ zpracovat rozpočtové
opatření.

11/18/2016 : Schválení výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo na akci Průmyslová
zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura
Popis

: Odbor správy majetku a investic předkládá Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení výsledek výběrového řízení a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem.
Odbor správy majetku a investic požádal firmu RTS a.s., aby pro Město Bystřice
and Pernštejnem provedla výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci
Průmyslová zóna – vnitřní infrastruktura. Výběrové řízení proběhlo v klidu a
pohodě, bylo podáno pár žádostí o dodatečné informace, na které odbor odpověděl a
10. listopadu 2016 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Celkově bylo posláno a
otevřeno 11 nabídek. Nabídku s nejmenší nabídkovou cenou, která byla i hlavním
kritériem pro výběr zhotovitele, podala firma STRABAG a.s. Komise pro posouzení
a hodnocení nabídek vyzvala firmu STRABAG a.s., aby objasnila mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, což prokázala. Komise doporučuje uzavřít s dodavatelem smlouvu
o dílo.

Usnesení

: Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo s
firmou STRABAG a.s. na akci Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní
infrastruktura.

12/18/2016 : Koncesní smlouva a Dohoda o narovnání – s City Parking Group s.r.o.
Popis

: Po konzultaci s ministerstvem pro místní rozvoj a následně s ministerstvem financí
bylo městu doporučeno, aby byla schválena nová koncesní smlouva se společností
City Parking Group s.r.o., neboť dle jejich názoru u původní smlouvy, která je
doposud se společností sjednána, chybí stanovisko ministerstva financí, které je
nutné k uzavření předmětné koncesní smlouvy.
Odbor dopravy a silničního hospodářství, který připravoval uzavření této smlouvy,
považoval původní koncesní smlouvu formálně za bezchybnou, neboť bral v úvahu,
že na uvedenou smlouvu se vztahuje obecná výjimka z působnosti zákona o
koncesních smlouvách, kde z § 3 písm. h) vyplývá, že se zákon o koncesních

smlouvách nevztahuje na smlouvy uzavírané mezi zadavateli, jejichž předmětem je
závazek veřejné služby podle zvláštních předpisů.
Tuto veřejnou službu odbor dovozoval z ustanovení § 23 zákona o pozemních
komunikacích, z kterého vyplývá, že pro účely organizování dopravy na území obce
může obec v nařízení obce vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
Podle názoru MMR a MF je tedy zřejmé, že závazek veřejné služby z obsahu
ujednání mezi městem a City Parking Group nevyplývá. Proto bylo městu
doporučeno zajistit si před uzavřením nové koncesní smlouvy stanovisko MF
k uzavření nové koncesní smlouvy. Předmětné souhlasné stanovisko k uzavření
koncesní smlouvy jsme získali, a je uvedeno v přílohách ke koncesní smlouvě.
Po schválení této nové smlouvy bude původní smlouva na základě dohody obou
smluvních stran ukončena tak, že žádné ze smluvních stran nevyplývají z původní
smlouvy žádná práva ani povinnosti. To je obsahem Dohody o narovnání, která
bude taktéž předložena ke schválení zastupitelstvu.
Usnesení

: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření nové Koncesní
smlouvy se společností City Parking Group s.r.o., se sídlem Malešická 2679/49, 130
00 Praha 3, za účelem regulace dopravy.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dohodu o narovnání mezi
Městem Bystřice nad Pernštejnem a společností City Parking Group s.r.o.

13/18/2016 : Harmonogram zimní údržby na období 2016/2017
Popis

: V podzimním období je každoročně předkládán radě města ke schválení
Harmonogram zimní údržby pro následující zimní období. Schválení je nezbytné pro
organizaci provozu TS města a.s. a pro případné pojistné události. V předkládaném
harmonogramu byla odborem dopravy a SH MěÚ a správcem komunikací provedena
aktualizace ošetřovaných komunikací.

Usnesení

: Rada města schvaluje předložený harmonogram zimní údržby na období 2016-2017
dle přiloženého materiálu.

14/18/2016 : Rozpočtové opatření –navýšení LP – daň z nabytí nemovitých věcí
Popis

: V rozpočtu na letošní rok byla schválena částka 180 000 Kč na úhradu daně z nabytí
nemovitých věcí. Po úhradě daně, kterou město z letošních prodejů uhradilo, zbývá
72 000 Kč. S ohledem k úhradě daně ze dvou prodejů firmě Cooper Standard je
nutné navýšit limitovaný příslib – daň z nabytí nemovitých věcí o částky 188 013
Kč z první kupní smlouvy a o 496 556 Kč z druhé kupní smlouvy. Po odečtu
finanční částky, která zbývá, je třeba navýšit tento LP o 684 500 Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje navýšení limitovaného příslibu LP 0092/2016 o částku
684.500,- Kč.

15/18/2016 : Změna hranic katastrálních území
Popis

: V návaznosti na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Karasín a Vír oslovila město
paní starostka ze Štěpánova s podobnou anomálií. Městys Štěpánov nenaplňuje
zákon o obcích, protože jim na sebe nenavazují katastrální území Štěpánov a Vrtěžíř.
Jejich katastrální území přerušují části k.ú. Ujčov a Kozlov. Štěpánov se dohodl

s Ujčovem na přechodu některých pozemků z k.ú. Ujčov do k.ú. Štěpánov. Potom už
by návaznost k.ú. Štěpánov a Vrtěžíř přerušovaly 3 parcely v k.ú. Kozlov. Městys
Štěpánov požádal město Bystřici n.P. o souhlas s přechodem těchto 3 parcel do k.ú.
Štěpánov. Naproti tomu město Bystřice n.P. vlastní lesní pozemek v k.ú. Štěpánov.
Městysu Štěpánov byla navržena výměna, že některé pozemky přejdou z Kozlova
do Štěpánova a naopak ze Štěpánova přejde les do Lesoňovic.
Usnesení

: Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit dohodu mezi městysem Štěpánov a
městem Bystřice nad Pernštejnem , kde přejdou pozemky p.č. 217/6 ost. pl. o
výměře 800 m2 , p.č. 252 ost.pl. o výměře 1081 m2 a p.č. 1 TTP o výměře 529 m2
z k.ú. Kozlov do k.ú. Štěpánov , naopak přejde pozemek p.č. 858 lesní pozemek o
výměře 25911 m2 z k.ú. Štěpánov do k.ú. Lesoňovice.

16/18/2016 : Grantový program pro poskytování dotací na údržbu o opravy majetku
na rok 2017
Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje grantový program pro poskytování dotací
na údržbu a opravy majetku na rok 2017. Vyhlášení grantového programu tvoří
přílohu předkládací zprávy.

Usnesení

: Rada města schvaluje vyhlášení grantového programu na údržbu a opravy majetku
na rok 2017 dle přiloženého souboru.

17/18/2016 : Granty z programu na údržbu majetku na rok 2016
Popis

: Na základě vyhlášeného programu na údržbu a opravy majetku na území města
Bystřice nad Pernštejnem pro rok 2016 se přihlásili čtyři zájemci o dotaci : SK
Bystřice nad Pernštejnem, Zahrádkářský Svaz ZO I, Junák –český skaut , středisko
Klen Bystřice nad Pernštejnem a Hana Bernovská. Všichni čtyři zájemci splnili
podmínky vyhlášeného grantu. SK požaduje 50 000 Kč na údržbu techniky, na
údržbu kabin a tribuny. Zahrádkářský svaz požaduje 34 000 Kč na výměnu potrubí
zavlažování v zahrádkářské kolonii Pod Horou. Junák – český skaut požaduje 50 000
Kč na opravy plachet hangárů a na opravy stanů a paní Hana Bernovská požaduje
na zateplení zázemí jízdárny Eden a osvětlení venkovní jízdárny částku 48 500 Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv z grantového programu na
údržbu a opravy majetku pro rok 2016 s SK Bystřice nad Pernštejnem ve výši
50 000 Kč, s Junákem – český skaut , středisko Klen Bystřice nad Pernštejnem ve
výši 50 000 Kč, se Zahrádkářským Svazem ZO I ve výši 34 000 Kč a s paní Hanou
Bernovskou ve výši 48 500,- Kč.

18/18/2016 : Aktualizace záměru výstavby bytového domu na Rovinkách
Popis

: Zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání schválilo vyhlášení záměru na
výstavbu domu pro seniory v Lokalitě Rovinky. Firma Moravo Tech, která se o
lokalitu zajímá na základě podkladů od města, provedla podrobnější vyhodnocení a
prověření lokality s tím, že by chtěla využít toto lokalitu nově pro výstavbu cca 92
bytů v 4 podlažním bytovém domě pro seniory. Firma se rovněž zaváže vybudovat
potřebnou technickou dopravní infrastrukturu, kterou město vyžaduje, a která je již
v aktualizovaném záměru přesně specifikována. Nově firma souhlasí s napojením na
městský teplovod, čímž městské firmě Bystřická tepelná s.r.o. přibude další
odběratel z městské biomasové kotelny.
Firma bude žádat o dlouhodobý zvýhodněný úvěr za přesně daných podmínek ze

Státního fondu rozvoje bydlení - „Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a
domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+,
zdravotně či příjmově vymezené osoby), startovací byty pro osoby do 30 let.
S ohledem na skutečnost, že firma bude muset vybudovat předmětnou infrastrukturu
v hodnotě cca 4 mil. Kč (dojde ke komunikačnímu propojení v lokalitě, inženýrské
sítě budou vyvedeny tak, aby se jiní investoři mohli dále napojovat na tuto
infrastrukturu) a především firma napojí svůj objekt na rozvody teplovodu a tím
zajistí další odbyt pro teplo z městské teplárny, což je vzhledem k zateplování a
snižování spotřeby tepla v městských bytech pro město výhodné, je nově navržená
částka ve výši 500 Kč/m2 pod zastavěnou plochou budovy.
Usnesení

: Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlášení aktualizovaného záměru
výstavby bytového domu pro seniory na Rovinkách.

19/18/2016 : Rozpočtová opatření
Popis

: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení provedení výdajových
rozpočtových opatření č. 170-198, příjmových rozpočtových opatření č. 25-31,
financování č. 49-59

Usnesení

: Rada města schvaluje provedení výdajových rozpočtových opatření č. 170-198,
příjmových rozpočtových opatření č. 25-31, financování č. 49-59

20/18/2016 : Žádost společnosti LARN Brno, spol. s r.o. o navýšení cen za poskytované
služby
Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem uzavřelo dne 30.6.2008 se společností LARN Brno
spol. s r.o. „Smlouvu o zabezpečení veřejného pořádku“. Smlouva byla uzavřena za
účelem zabezpečení veřejného pořádku a ochrany majetku ve městě.
Na základě ust. hl. VII. čl. 1 smlouvy předkládá společnost LARN Brno spol. s r.o.
radě města návrh na zvýšení cen za poskytované služby. Důvodem tohoto návrhu je
novela nař. vlády ČR č. 366/2016 Sb., ze dne 5.10.2016, kterou se s účinností od
1.1.2017 zvyšuje minimální mzda na 11.000,- Kč měsíčně. Navýšení fakturační
ceny bude sloužit pouze k navýšení současných mzdových prostředků na získání a
udržení kvalitních zaměstnanců.
Společnost LARN spol. s r.o. navrhuje s účinností od 1.1.2017 navýšení současné
hodinové ceny 117,60 Kč za pochůzkovou činnost o 7,00 Kč, tedy na 124,60 Kč.
Nutno připomenout, že k této částce se ještě připočítá DPH 21%, takže celková
hodinová částka s DPH je 150,80 Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje navýšení hodinové sazby za zabezpečení veřejného pořádku
ve městě dle návrhu společnosti LARN Brno spol. s r.o. s účinností od 1.1.2017
z částky 117,60 Kč + DPH na 124,60 Kč + DPH.

21/18/2016 : Financování akcí : Cyklostezka k nádraží ČD
Popis

: Cyklostezka k nádraží ČD. V současné době je naplánováno zajistit kamenný
propustek zábradlím, což se v letošním roce již neuskuteční, osadit majáček bránící
motorovým vozidlům vjíždět na cyklostezku ( 7 tis. Kč ) a pod velký strom v zatáčce
u lesa umístit přístřešek k vyhlídce a odpočinku ( 21 tis. Kč ). Poskytovatel dotace –
konkrétně zaměstnanec SFDI odpovědný za posuzování bezpečnosti a
bezbariérovosti dotovaných projektů - požadoval nad rámec původního projektu

Usnesení

osadit na zábradlí odrazky, což stálo včetně montáže 15 tis. Kč. V rozpočtu 2016 je
stále peněz dost, jen je třeba je podobně jako minule přesunout z investic do
neinvestic, a to celkem 43 tis. Kč.
: Rada města schvaluje
- financování akce Cyklostezka k nádraží ČD částkou 43.000,- Kč
- návrh příslušných rozpočtových opatření

22/18/2016 : Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě se ZŠ Nádražní 615, Bystřice n.P.
Popis

Usnesení

: Základní škola II na Nádražní ulici připravuje projekt do IROPu zaměřený
především na dovybavení odborných učeben. Součástí projektu jsou však i stavební
úpravy ( zejména za účelem zajištění bezbariérovosti ), které mají z účetního pohledu
charakter technického zhodnocení majetku města provedeného nájemcem ( školou ).
V nájemní smlouvě je uvedeno, že takovou situaci je nutno řešit dodatkem smlouvy,
který přesně specifikuje podmínky provedení technického zhodnocení – zejména
tedy jeho účetní a daňové aspekty.
: Rada města schvaluje Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě se Základní školou Bystřice
nad Pernštejnem, Nádražní 615 ze dne 15. června 2006 ve znění dle přílohy.

23/18/2016 : Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na
Masarykově náměstí – vyhlášení výzvy pro rok 2017
Popis

: V rozpočtu 2017 po jeho schválení je alokována částka ve výši 200 000 Kč pro
Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na Masarykově náměstí.
Nyní je třeba schválit a vyhlásit grantový program, aby zájemci mohli začátkem
roku 2017 podávat žádosti a připravovat své investice s příchodem jarních měsíců.
Tento program je obdobný jako v letošním roce, kdy tento grant využili dva majitelé
nemovitostí na Masarykově náměstí. Další dva, kteří o dotaci uvažovali, obnovu
fasády nestihli zrealizovat a chtěli by se o ni ucházet v roce 2017. Maximální výše
dotace bude 30% z investičních nákladů, max. však 50 000 Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje a vyhlašuje grantový program pro poskytování dotací v roce
2017 – Obnova fasád na Masarykově náměstí.

24/18/2016 : Žádost o přidělení bytu v DPS
Popis
Usnesení

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá o přidělení bytu v DPS panu Z.B. Pan
B. bude bydlet sám. Bude využívat pečovatelskou službu - zajištění obědů, úklid,
praní prádla.
: Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS panu Z.B.

25/18/2016 : Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto na realizaci
akce Farská-Bočkova
Popis

: Rada č. 13 schválila v srpnu 2016, prodloužení doby realizace stavby do konce
listopadu 2016. Tento termín se firmě nepodařilo dodržet, město uplatňuje smluvní
sankci ( ve výši přes 4 tis. Kč denně ) a dodavatel dokončuje dláždění. Jsou ovšem
určité práce, které není racionální dělat v tomto ročním období. Odbor SMI navrhuje
jistou, relativně malou část díla, přesunout dodatkem smlouvy do příštího roku, aniž
by město firmu po celou dobu zatěžovalo sankcí.
Jedná se o :
- betonovou římsu na kamenné zdi v ulici Pod Kaštany
- zábradlí na této zdi
- asfaltovou zálivku v místech styku nového a starého asfaltu

-

konečné sadové úpravy ( trávníky )
dlažbu v uličce u Trojákových
geodetické zaměření skutečného provedení stavby
dokumentaci skutečného provedení stavby.

Z formálního pohledu navrhuje odbor SMI rozdělit stavbu na dvě části, do druhé
zařadit výše uvedené odrážky a vše ostatní nechat v části první s tím, že smluvním
termínem provedení 1. části je ( nesplněný ) 30. listopad a u 2. části to bude 31.
květen 2017. Nesplnění každého dílčího termínu bude v souladu se stávajícím
zněním smlouvy sankcionováno 0,1% z celkové ceny díla denně.
Usnesení

: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto
na realizaci stavební akce „Rekonstrukce ulic Bočkova, Farská, Pod Kaštany a
Zahradní v Bystřici nad Pernštejnem“ dle přílohy.

26/18/2016 : Schválení termínů zasedání rady a zastupitelstva v 1. pololetí 2017
Popis

: Starosta města Bystřice nad Pernštejnem předkládá radě města ke schválení návrh
termínů zasedání obou orgánů města v 1. pololetí 2017.
Rada města :
Rada č. 1/2017
Rada č. 2/2017
Rada č. 3/2017
Rada č. 4/2017
Rada č. 5/2017
Rada č. 6/2017
Rada č. 7/2017
Rada č. 8/2017
Rada č. 9/2017
Zastupitelstvo města :
Zastupitelstvo č. 13/2017
Zastupitelstvo č. 14/2017

Usnesení

10.1.2017 ve 14,30 hodin
31.1.2017 ve 14,30 hodin
21.2.2017 ve 14,30 hodin
14.3.2017 ve 14,30 hodin
4.4.2017 ve 14,30 hodin
25.4.2017 ve 14,30 hodin
16.5.2017 ve 14,30 hodin
6.6.2017 ve 14,30 hodin
27.6.2017 ve 14,30 hodin
15.3.2017 v 15,00 hodin – zasedací místnost MěÚ
14.6.2017 v 15,00 hodin – zasedací místnost MěÚ

: Rada města bere na vědomí navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva
města v 1. pololetí 2017 a souhlasí s konáním zasedání volených orgánů města
v termínech navržených starostou města.

