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

č. 1 / 2017
konané dne 10.1.2017
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
: Mgr. Radek Vojta, Ing. Ivan Buchta, David Starý, Ing. Aleš Sitař
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 18

:
:
POŘAD SCHŮZE
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Schválení jednorázové dotace – publikace Milada Schmitová
Schválení smlouvy o dílo s TS města a.s. na rekonstrukci 8 bytů v DPS
Pronájem sítě kabelových rozvodů
Zřízení věcného břemene ve prospěch firmy GasNet, s.r.o.
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s.
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Plán plnění rozpočtu pro rok 2017
Schválení Smlouvy na zpracování Studie proveditelnosti k výzvě č. 28- Město
Bystřice nad Pernštejnem

U

USNESENÍ:
1/1/2017

: Pojmenování
Schválení jednorázové
ulice – Strojírenská
dotace – publikace Milada Schmitová

Popis

: Dne 3.10.2016 obdrželo město Bystřice nad Pernštejnem od Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě žádost o finanční příspěvek ve výši 120.000,- Kč na vydání
publikace o životě a díle Milady Schmitové Předmětná žádost vč. příloh je přílohou
této předkládací zprávy.
Členové komise kultury obdrželi tuto žádost e-mailem k vyjádření. Většina členů
kulturní komise nedoporučila tento příspěvek schválit s tím, že předmětná výše
dotace činí více jak ½ rozpočtu kulturní komise. Z tohoto důvodu ponechala
rozhodnutí na radě města.
: Rada města odkládá rozhodnutí o poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu města
na akci Publikace Milada Schmitová do příštího zasedání rady města a pověřuje
místostarostu města Mgr. Josefa Vojtu jednáním s Mgr. Danielem Novákem
z Oblastní galerie Vysočiny Jihlava.

Usnesení

2/1/2017

: Schválení smlouvy o dílo s TS města a.s. na rekonstrukci 8 bytů v DPS

Popis

: V rozpočtu na rok 2017 je schválena částka ve výši 2 mil. Kč na opravu 8 bytů v
DPS. Jedná se o celkovou rekonstrukci bytů na dvou stoupačkách. Dojde
k rekonstrukci elektřiny, vody a odpadů v bytě, bude vybudován bezbariérový
sprchový kout, v koupelně bude zavedeno topení, v prostoru chodby bude
instalována malá kuchyňská linka s dřezem a vařičem. Nainstalují se nové vestavěné
skříně. V pokoji bude položeno lino.
Nabídková cena od TS města a.s. na výše uvedené práce je 1 739 128,- Kč bez DPH.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s TS města a.s. na rekonstrukci 8 bytů na
DPS za cenu 1 739 128,- Kč bez DPH.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje nabídkovou cenu od TS města a.s.
ve výši 1 739 128,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s TS města a.s.

Usnesení

3/1/2017

: Pronájem sítě kabelových rozvodů

Popis

: Před koncem minulého roku se městu nepodařilo uzavřít komplexní dohodu se
společností SATT a.s. o financování výstavby a následném provozování optické sítě
města, k jejíž výstavbě by letos mělo dojít. Tento zásadní materiál bude předložen
radě města v samostatném bodě nejpozději na následující schůzi.
Protože však současná smlouva se SATTem končí k 31. 12. 2016, je nutné uzavřít na
dočasnou dobu provizorní smlouvu, aby SATT mohl po stávajících koaxiálních
rozvodech poskytovat nadále službu internetu a kabelové televize. Dobu trvání
smlouvy navrhuje odbor SMI pro jistotu na půl roku, nájemné je zvýšeno o inflaci a
zbytek smlouvy je identický se smlouvou dosavadní.
: Rada města schvaluje nájemní smlouvu na technologii ( zejména kabelové rozvody )
pro provozování služby kabelové televize, rozhlasu a dalších služeb na území města
Bystřice nad Pernštejnem ve znění dle přílohy na dobu půl roku za cenu 500.016,Kč.

Usnesení

4/1/2017

: Zřízení věcného břemene ve prospěch firmy GasNet, s.r.o.

Popis

Usnesení

: Pro přeložku plynovodní přípojky pro RD na ulici Tyršova byla uzavřena s firmou
GasNet, s.r.o. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Nyní po
dokončení akce a zaměření skutečného stavu lze po schválení uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene. Smlouva bude úplatná a na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
GasNet, s.r.o. na části p.č. 890 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem dle GP spočívající
v právu uložení, provozování a údržby plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude
úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH a bude uzavřeno na dobu
neurčitou.

5/1/2017

: Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Popis

: Pro výstavbu NN přípojky pro rodinný dům v Rovném byla uzavřena Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Nyní po dokončení a zaměření
skutečného stavu lze uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, které bude úplatné
a na dobu neurčitou .
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s.
spočívající v právu uložení kabelového vedení NN, jeho provozování a údržby na
části p.č. 673 v k.ú. Rovné. Věcné břemeno bude úplatné za jednorázovou úplatu ve
výši 1000 Kč + DPH a bude uzavřeno na dobu neurčitou.

Usnesení

6/1/2017

: Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Popis

: Pro výstavbu NN přípojky pro rodinný dům v Rovném byla uzavřena Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Nyní po dokončení a zaměření
skutečného stavu lze uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, které bude úplatné
a na dobu neurčitou .
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s.
spočívající v právu uložení kabelového vedení NN, jeho provozování a údržby na
části p.č. 484/13 v k.ú. Rovné. Věcné břemeno bude úplatné za jednorázovou úplatu
ve výši 1000 Kč + DPH a bude uzavřeno na dobu neurčitou.

Usnesení

7/1/2017

: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Popis

: Pro přeložku VN kabelového vedení na ulicí Luční je nutné uzavřít pro účely
stavebního řízení s E.ON Distribuce a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene bude úplatná a na dobu
neurčitou.
: Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení kabelového vedení VN, jeho
údržby a oprav na části pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné
břemeno bude úplatné a na dobu neurčitou.

Usnesení

8/1/2017

: Plán plnění rozpočtu pro rok 2017

Popis

: Bydlení
1. výměna oken a zateplení domů – V. Vančová
- rok 2017 oprava 6 panelových domů SII čp. 957-958, 955-956, 953-954 (věžáky) a
950-952, 959-961, 962-964, podepsání smlouvy s firmou Lupoměch do 30. 1. 2017,
realizace únor – srpen 2017
- opravy domů na Voldáně – čp. 655 a čp. 986, Černém vršku – čp.792-793 a čp.
796-799 a – DSP do 28. 2. 2017, realizace 2018
2. Rekonstrukce bytů na DPS – V. Vančová
- firma TS – T: do 30. 4. 2017
3. Kanalizační přípojky Černý vršek – V. Vančová
- poptávka do 30. 1. 2017
- realizace: březen-duben 2017
4. Výměna oken – Masarykovo náměstí čp. 4 – D. Starý
- realizace firma TS – květen-červen 2017
- svolat koordinační schůzku s MEZem – výměna předních výkladů – a projektantem
– barva fasády – D. Starý - do 15. 1. 2017
5. Dům pro seniory na ul. Forota – I. Buchta
- podpis smlouvy s firmou Moravotech do 31. 1. 2017
6. Dům pro seniory na ul. Lužánky – I. Buchta
- podpis smlouvy s firmou REALFI do 31. 1. 2017
7. Zasíťování Rovinek – J. Vojta
- smlouva s SPH uzavřena
- realizace 2017

- objednat územní studii a regulační plán na zbytek Rovinek – T. Straka – T: 28. 2.
2017
- po realizaci vyhodnotit spolupráci, domluvit se, jak pokračovat.
Zaměstnanost a průmysl
8. Zasíťování průmyslové zóny – A. Sitař
- podpis smlouvy s firmou Strabag do 15. 1. 2016
- po podpisu smlouvy pozvat koordinační schůzku město, stavební firma, firmy,
které zakoupily pozemky v zóně a stavební dozory – náš a VAS – do 15. 2. 2017
- realizace únor – srpen 2017
- přeložka NN – E.ON plánuje na jaře 2017
- RV – průmyslová zóna (od ČD trati) – investorem SVK, projekt do 15. 1. 2017,
projektant řeší návrhy pana Lišky, SP – do 30. 3. (I. Kalábová), výběrové řízení do
30. 4. (P. Bláha), realizace: květen – červenec
- vyvolat jednání se Self servisem o možnosti napojení průmyslové zóny optikou –
do 30. 1. 2017
- rozjednat možnost vytvoření průmyslové zóny v areálu uranových dolů – T: do 30.
1. 2017 – K. Pačiska
Doprava a dopravní obslužnost
9. Dopravní obslužnost průmyslové zóny – J. Daniel
- navrhnout optimální řešení – možnosti: nová linka, využití stávajících spojů Zdaru,
zkrácení současného MHD a přidání tras do průmyslové zóny…. – T: 28. 2. 2017
10. Severojižní propojení – K. Pačiska
- Dle posledních informací je v současné době úsek Bystřice nad Pernštejnem v této
fázi rozpracovanosti:
a) II/388 Bystřice nad Pernštejnem - obchvat, I. stavba - DÚR, (západní obchvat
Bystřice) - jednat s KV – T: do 31. 1. 2017, v případě kladného stanoviska
vyvolat jednání s majiteli pozemků
b) II/388 Bystřice nad Pernštejnem - obchvat, 2. stavba - dokončena
vyhledávací a technická studie
c) II/3853 Strážek - hotová DÚR.
11. Baťův kanál + připojovací komunikace– A. Sitař
- ŘSD – má v rozpočtu pro tento rok? – T: 15. 1. 2017 – K. Pačiska
- projekt příjezdových cest – DUR do 15. 1. 2017, SP do 30. 6. 2017
- po zjištění zhotovitele mostu zkoordinovat práce most x příjezdové cesty
12. Přechod přes koleje – A. Sitař
- DUR – není hotovo, čekáme na rozhodnutí SŽDC projektant slíbil do 30. 1. 2017
13. Parkoviště u ZUŠ – A. Sitař
- DUR - 15. 1. 2017
- pravomocné SP do 30. 4. 2017
- realizace červenec – srpen
14. oprava chodníku ulic Hornická – etapa F,G (do kotelny po ul. Luční) –
D. Starý
- realizace srpen, září 2017

15. Ostatní komunikace – M. Šibor
- Ul. Zlatá – výsprava spár zálivkou, dvouvrstvý mikrokoberec do 20 mmm
- Ul. Tyršova - výsprava spár zálivkou, dvouvrstvý mikrokoberec do 20 mmm
- Nové Dvory – velkoplošná výsprava dvojitou penetrací asfaltovou emulzí
- Domanínek ČML – lokální výsprava štěrkem frakce 32 – 63, zhutnění s následným
prolitím silničním asfaltem,..
- Propojení cyklostezek, dvouvrstvý mikrokoberec do 20 mm
Školství a vzdělání
16. Bezbariérovost ZŠ TGM – A. Sitař
- podání žádosti o dotaci do 28. 2. 2017
17. Bezbariérovost ZŠ Nádražní – A. Sitař
- podání žádosti o dotaci do 28. 2. 2017
Životní prostředí
18. Ulice Na Pile – J. Vojta
- zajistit podklady pro rozhodnutí – kanál, voda – ano x ne či jiná opatření
- Mrkos VAS a Cifr dodali podklady a nacenění vodovodu a kanalizace – zpracovat
dokument – já – do 30. 3. 2017
- řešení napojení vodovodem ul. Na Samotě – soukromý investor – do 30. 1. 2017
19. RK Domanínek – J. Vojta
- je pravomocné SP
- bylo domluveno společné výběrové řízení, které bude mít 8 částí. P. Leopold zajistí
firmu na výběrové řízení do 15. 1. 2017.
Výběrové řízení proběhne leden únor, realizace: duben až září (říjen – vyřízení
dokladů)
Investorem 1 – 6 je SVK, 7 – město, 8. Vlastníci připojených nemovitostí
1. Bystřice nad P. - NK Domanínek - 2.etapa – platné SP
2. Bystřice nad P. - NK Domanínek - 1.etapa K Hájům – platné SP Bystřice nad
Pernštejnem - RVNV K Hájům – platné SP
3. Bystřice nad Pernštejnem - prodloužení V K Hájům – SP do 28. 2. 2017 (I.
Buchta zajití do 16. 12. Smlouvy na prodej pozemků), projekt hotov
4. Bystřice nad Pernštejnem - RV Lnářská – platné SP
5. Bystřice n. P. – dešťová kanalizace – investorem bude Město Bystřice nad
Pernštejnem – platné SP
6. Povrchy – domluvit s projektantem nacenění všech povrchů (A. Sitař do
konce prosince) – bude to jeden stavební objekt a investorem bude SVK
Veřejná část přípojek – domluvit s projektantem rozdělení přípojek na veřejnou a
soukromou část (A. Sitař), nacenit veřejnou část, prověřit jestli jsou tam všechny
přípojky, investory budou papírově vlastníci připojených nemovitostní (financování
zajistí A. Sitař), smlouvy s majiteli budou do konce února 2017 (I. Buchta)
20. Prodloužení vodovodu Rovné – J. Vojta
- projekt do 15. 1. 2017, SP do 30. 3. (I. Kalábová), poptávka do 30. 4. (P. Bláha),

realizace – květen.
21. Park u Rybníčka – Fr. Klimeš
- optimalizace projektu – hotovo
- v letošním roce odbahnění rybníka – do 30. 8. 2017
- udělat nějaké základní pěšinky – M. Šibor
22. Rybník Domanín – Fr. Klimeš
- DUR – do 30. 4. 2017
23. Rybník Vojetín – Fr. Klimeš
- vyřešit pozemky u stávajícího Vojetínského rybníka – T: 30. 1. 2017
- DUR – do 30. 4. 2017
Sport, kultura, volný čas
24. Centrální dětské hřiště – J. Vojta
- objednat projekt do 15. 1 2017
25. Hala – výsledková tabule – A. Sitař
- T: do 30. 3. 2017
26. KD – nové stoly – R. Vojta
- T: do 28. 12. 2017
27. Oprava bazénu – D. Starý
- určit zda plast nebo kachlíky – T: do 15. 1. 2017
- 13. 1. 2017 – prohlídka koupaliště v Boskovicích - plast
- realizace do 30. 5. 2017
28. Revitalizace dětských hřišť – Lipová, Okružní, venkovní tělocvična – A.
Prudká
- u hřiště na ul. Lipová zvážit herní prvky pro větší děti – T: 15. 2. 2017
- realizace - T: do 30. 5. 2017
Ostatní
29. Optická síť – A. Sitař
- vypsat záměr – T: 30. 1. 2017
- Agrie chce objekt sýpky prodat – rozhodnout do 30. 1. 2016
30. Hřbitov – E. Špatková
- poptávka – do 30. 1. 2017
- realizace: duben-květen 2017
- opravit nebo renovovat automat na svíčky – T: 28. 2. 2017
31. Pamětní desky - K. Pačiska
- oslovena sochařka Špačková – návrhy do 30. 1. 2017

32. VO – M. Šibor
- Na Cihelně – T: do 30. 5. 2017
- osvětlení hřiště – domluvit se na postupu s fotbalisty – T: do 15. 1. 2017, J. Vojta
33. Půjčovna elektrokol – J. Vojta
- schůzka s E.ONem 5. 1. 2017 – zde dohodneme jak dál?
Usnesení

: Rada města bere na vědomí plán plnění rozpočtu pro rok 2017.

9/1/2017

: Schválení smlouvy na Zpracování Studie proveditelnosti k výzvě č. 28 –
Město Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: Rada města svým usnesením č. 9/17/2016 schválila 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 pověřila odbor správní a školství
realizací výběrového řízení na zpracovatele a administrátora žádosti a studie
proveditelnosti na tuto výzvu a k podání této žádosti.
Odbor správní a školství realizoval výběrové řízení s tímto výsledkem.
Nabídka č. 1:
DEA Energetická agentura s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice – 241.758,- Kč vč.
DPH
Nabídka č. 2:
Regionální poradenská agentura s.r.o., Starobrněnská 690/20, 620 00 Brno –
235.950,- Kč vč. DPH
Nabídka č. 3:
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01
Zlín – 266.805,- Kč vč. DPH
Přepokládaný objem nákladů akce je 30 mil. Kč. se spoluúčasti 5%.
: Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení na akci Zpracování Studie
proveditelnosti k výzvě č. 28 – Město Bystřice n.P. a Příkazní smlouvu na
zpracování s firmou Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 690/20,
620 00 Brno.

Usnesení

