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

č. 2 / 2017
konané dne 31.1.2017
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. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Věra Vančová, Ing. Blanka Svobodová, David Starý, Ing. Ivan
Buchta, PhDr. Drahomíra Lukšová, Ing. Aleš Sitař
: Mgr. Vlasta Moncmanová

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 1

:
:
POŘAD SCHŮZE
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Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2017
Memorandum o zachování tmavé noční oblohy
Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s.
Dodatek č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor s Oblastní charitou Žďár nad
Sázavou
Pachtovní smlouva s paní E.B.
Nájemní smlouva s Eden Centre s.r.o.
Žádost pana Nguyena Minha
Žádost manželů I. o mimořádné přidělení bytu
Žádost o mimořádné přidělení bytu dcerám paní M.S.
Schválení výběru zhotovitele a podpis smlouvy na akci ,,Kanalizační přípojky BD
Černý Vršek Bystřice nad Pernštejnem“
Žádost o příspěvek na účast na ME kadetů a juniorů v Bulharsku
Schválení jednorázové dotace – publikace Milada Schmidtová
Vyhlášení záměru na pronájem městské optické sítě společnosti SATT a.s.
Financování akcí : Stavební pozemky v místě bývalé pekárny, Chodník Vírská ke
stacionáři, Komunikace Lipová a Komunikace S I nad kotelnou
Zpráva o činnosti městské stráže Bystřice nad Pernštejnem za rok 2016
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2017
Informace ZUŠ o podaných žádostech o dotace
Schválení výběrového řízení a podpis smluv o dílo na akci Stavební úpravy
bytových domů na sídlišti II
Záměr na pronájem motorestu v Rovném

USNESENÍ:
1/2/2017

: Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2017

Popis

: V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů rada schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města a
současně smlouvy na tuto dotaci, a to v částce do 50 tis. Kč.
V příloze je předkládána tabulka smluv, kde je uveden název smlouvy, příjemce
dotace, účel dotace, částka.
Částky uvedené v tabulce byly schváleny v rámci rozpočtu města na rok 2017 dne
14.12.2016 na jednání zastupitelstva města.
: Rada města schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací dle tabulkové části návrhu a
současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv.

Usnesení

2/2/2017

: Memorandum o zachování tmavé noční oblohy

Popis

: V Bystřici nad Pernštejnem vznikla v loňském roce občanská iniciativa s názvem
Bystřická obloha. Jejími členy jsou příznivci astronomie a zdravého životního
prostředí, kteří usilují o zachování tmavé noční oblohy na Bystřicku. Jedním z nich
je i pan Jan Zítka, který s jejich aktivitami seznámil zastupitele na posledním jednání
zastupitelstva města v prosinci 2016 a je připraven případné dotazy objasnit i nyní.
Iniciativa Bystřická obloha by chtěla rozšířit osvětou do podvědomí spoluobčanů a
firem potřebu využívat světlo hospodárně a účelně, a tak zamezit zbytečnému
osvětlování oblohy. K tomu by měla pomoci i podpora ze strany měst a obcí.
Některá města omezují světelný smog vyhláškou ( např. Harrachov ), jinde postupují
formou memoranda, např. Beskydská oblast tmavé oblohy ( 11 obcí ).
Iniciativa Bystřická obloha apeluje na vedení Města Bystřice nad Pernštejnem, aby
se stalo prvním signatářem Memoranda o zachování tmavé noční oblohy na
Bystřicku. V dalších krocích by členové iniciativy chtěli oslovit vedení obcí
v mikroregionu Bystřicko, aby se k memorandu připojily i další obce.
Návrh textu memoranda je přílohou předkládací zprávy. Z připojení k memorandu
neplynou Městu Bystřice nad Pernštejnem žádné finanční závazky.
: Město Bystřice nad Pernštejnem se připojuje k Memorandu o zachování tmavé
noční oblohy.

Usnesení

3/2/2017

: Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce a.s.

Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. byla v roce 2015 uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na uložení podzemního vedení NN na přeložku
na ulici Hornická. Nyní po dokončení akce a po zaměření skutečného průběhu trasy
lze po schválení zřídit věcné břemeno.
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce
a.s. spočívající v právu uložení podzemního vedení NN, rozpojovací a pojistkové
skříně na části pozemků p.č. 2016/1, 2017/1 a 2031/1 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu ve výši
2 200 Kč + DPH a bude zřízeno na dobu neurčitou.

Usnesení

4/2/2017

: Dodatek č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor s Oblastní charitou
Žďár nad Sázavou

Popis

: Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou požádala město o doplnění předmětu
činnosti o činnost „pobočky Charitní ošetřovatelské služby“. Jedná se o formální
záležitost, kterou již Charita provádí, ale nemá ji ve smlouvě uvedenou.
: Rada města schvaluje dodatek č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor s Oblastní
charitou Žďár nad Sázavou, kterým se Smlouva o nájmu nebytových prostor z
8.2.2005 doplňuje v článku II. shora uvedené smlouvy s účinností od 1.1.2017 o

Usnesení

činnost „pobočky Charitní ošetřovatelské služby“

5/2/2017

: Pachtovní smlouva s paní E.B.

Popis

: Paní M.S. ukončila s Městem Bystřice nad Pernštejnem pacht pozemků
k 31.12.2016. Na základě vyhlášeného záměru na pacht se přihlásila paní B. Po
schválení lze uzavřít pachtovní smlouvu.
: Rada města schvaluje pacht části p.č. 1098/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem o
výměře 60 m2 paní E.B. Roční pachtovné 90 Kč.

Usnesení

6/2/2017

: Nájemní smlouva s Eden Centre s.r.o.

Popis

: Rada města schválila na listopadovém zasedání 3. dodatek ke smlouvě, který řešil
pronájem občerstvení Cafe Ohrada. Odbor správy majetku a investic navrhoval
společně
s místostarostou kompletovat smlouvu včetně dodatků do jednoho
dokumentu. V současné době byly aktualizovány pozemky, protože některé z nich
již nejsou předmětem nájmu. Např. na Karasíně byly některé TTP již prodány jako
stavební pozemky, v původní smlouvě byly pozemky v k.ú. Věchnov uváděny podle
pozemkového katastru a nyní po digitalizaci jsou uváděny pozemky dle katastru
nemovitostí, nedochází ke změně sazeb za ha a k nájmu ze staveb a movitých věcí
musí být počítána DPH.
: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu s firmou Eden Centre s.r.o.
s účinností od 1.3.2017 a současně schvaluje ukončení platnosti původní smlouvy
včetně jejích dodatků ke dni 28.2.2017.

Usnesení

7/2/2017

: Žádost pana N.M.

Popis

: V první radě letošního roku upozornil odbor správy majetku a investic na možné
změny na městské tržnici. Nyní poslal pan N. M. písemnou žádost. V současné době
jsou na tržnici 2 smlouvy. Jedna je na fyzickou osobu p. N.M., který má pronajaté
přízemí tržnice. Druhá smlouva je na firmu MM- Tobida s.r.o. Tuto společnost s r.o.
má pan M. se svým bratrem, který je vážně nemocen, končí v Bystřici n.P.
s podnikáním a vrací se do Vietnamu. Pan M. založil novou společnost s r.o.
Micatex a chtěl by celou tržnici přepsat na nově vzniklou společnost s ručením
omezeným.
Pan M. žádá radu města o změnu charakteru I. patra městské tržnice, kde by se
změnil charakter z obchodu na skladovací prostor. V současné době platí pan M. za
přízemí měsíční nájemné 34.000 Kč a za první patro měsíční nájemné 18.000 Kč.
V případě změny z obchodních prostor na skladovací by byl pan M. schopen platit
6.000 Kč měsíčně a platil by veškeré služby – otop, elektřinu a vodné. Jak bylo
uvedeno na posledním zasedání rady města, problém samostatného nového
pronájmu v I. patře tržnice je technicky velmi problematický, protože zázemí toalety jsou společné pro obě patra a bylo by nutné oddělit i elektrickou energii a
provést stavební úpravy.
: Rada města schvaluje změnu na straně nájemce z původních 2 nájemních smluv pana
M. a firmy MM- Tobida na jednu smlouvu s firmou Micatex s.r.o.
Rada města schvaluje změnu charakteru I. patra městské tržnice z obchodních
prostor na skladovací prostory se změnou nájemného v I. patře z původních 18.000
Kč na 6.000 Kč měsíčně. Změny proběhnou formou vyhlášeného záměru.

Usnesení

8/2/2017

: Žádost manželů I. o mimořádné přidělení bytu

Popis

: Manželé I. jsou v současné době nájemci bytu o velikosti 2+1 ve 3. patře.
V současné době je podána výpověď na byt o velikosti 2+1 v přízemí ve stejném
vchodě.

Usnesení

Manželé I. žádají radu města ze zdravotních důvodů o mimořádné přidělení bytu o
velikosti 2+1 v přízemí. Byt ve 3. patře vrátí manželé I. městu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vrácení bytu stejné velikosti v rámci jednoho
vchodu a nájemce je držitelem průkazky ZTP-P, odbor bytového hospodářství
doporučuje, aby byl byt v přízemí manželům I. přidělen za podmínky, že složí na
účet pronajímatele předplacené nájemné ve výši 50 000,- Kč.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 v přízemí
manželům I. za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok
s možností prodloužení nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení bytu je složení
částky 50 000,- Kč jako předplacené nájemné a vrácení bytu ve 3. patře zpět
pronajímateli.

9/2/2017

: Žádost o mimořádné přidělení bytu po smrti paní M.S. jejím dcerám

Popis

: Paní M.S. byla nájemce bytu v Bystřici nad Pernštejnem. V prosinci 2016 zemřela.
V bytě s ní nebyl nikdo hlášen.
Podle nového OZ je možno zdědit nájem bytu, ale rada města přijala usnesení,
kterým rozhodla, že město bude všem dědicům dávat výpověď z nájmu, pokud byt
dobrovolně po smrti nájemce nevrátí. Pouze v případě, že má dědic citové pouto
k bytu, má možnost požádat radu o mimořádné přidělení tohoto bytu.
Dcery paní S. žádají radu o mimořádné přidělení bytu po smrti jejich matky. Byt je
vybavený, v bytě je zrekonstruované jádro. Žadatelky by se chtěly vrátit do
Bystřice nad Pernštejnem, kde vyrostly a chtěly by bydlet v bytě po rodičích.
Nabízejí předplacené nájemné ve výši 100 000,- Kč.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu v Bystřici nad Pernštejnem
společným nájemcům paní I.V. a paní R.P. za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2
na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení nájemní smlouvy. Podmínkou
přidělení bytu je složení částky 100 000,- Kč jako předplacené nájemné.

Usnesení

10/2/2017

: Schválení výběru zhotovitele a podpis smlouvy na akci ,,Kanalizační
přípojky BD Černý Vršek Bystřice nad Pernštejnem“

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení výběr zhotovitele a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Město
oslovilo čtyři firmy, se kterými v minulosti na podobných stavebních akcích
spolupracovalo, pro podání nabídky na akci Kanalizační přípojky bytových domů
Černý Vršek Bystřice nad Pernštejnem. Byly osloveny bystřické firmy SPH Stavby
s.r.o. a T.M.V. s.r.o., novoměstská firma SVOBSTAV s.r.o. a žďárská firma VHS
Bohemia a.s. Z kapacitních důvodů se firma T.M.V. omluvila a nabídku nepodala.
V řádném termínu pro poslání nabídky tedy přišly tři nabídky, a to od firem SPH
Stavby s.r.o., VHS Bohemia a.s. a SVOBSTAV s.r.o. Předpokládaná projekční cena
stavby byla cca 1 300 000,- Kč bez DPH. Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve
výši 798 586,- Kč bez DPH, která byla i hlavním kritériem pro výběr zhotovitele,
podala firma SVOBSTAV s.r.o..
: Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo
s firmou SVOBSTAV s.r.o.

Usnesení

11/2/2017

: Žádost o příspěvek na účast na ME kadetů a juniorů v Bulharsku

Popis

: Dne 25.1.2017 obdrželo vedení města žádost o příspěvek na podporu účasti šermířů
TJ Sokol Bystřice n. P. na ME kadetů a juniorů, které se uskuteční 26.2. – 7.3.2017
v bulharském Plovdivu.
Český šermířský svaz nominoval Roberta Königa, Marka Totuška, Isabelu
Sedlákovou a Elišku Malíčkovou.

Usnesení

Trenér ing. Vlastimil Kurfürst žádá o příspěvek ve výši 10.000,- Kč na každého,
celkem tedy 40.000,- Kč.
Předpokládané náklady, na kterých se bude podílet Kraj Vysočina a vlastní zdroje,
jsou asi 100.000,- Kč.
: 1) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje příspěvek na účast šermířů TJ
Sokol Bystřice nad Pernštejnem na ME kadetů a juniorů v Bulharsku ve výši
40.000,- Kč.
2) Rada města ukládá odboru financí a OŽÚ provedení rozpočtového opatření
v této výši.
3) Rada města ukládá odboru správnímu a školství připravit veřejnoprávní smlouvu
na individuální dotaci z rozpočtu města.

12/2/2017 : Schválení jednorázové dotace – publikace Milada Schmidtová
Popis

Usnesení

: 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 Schmidtové.
Členové komise kultury obdrželi tuto žádost e-mailem k vyjádření. Většina členů
kulturní komise nedoporučila tento příspěvek schválit, neboť předmětná výše dotace
činí více jak ½ rozpočtu komise kultury. Z tohoto důvodu ponechala komise kultury
rozhodnutí na radě města.
: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí jednorázové dotace
z rozpočtu města pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na Publikaci Milada
Schmidtová, a to ve výši 40 % skutečných nákladů na projekt, maximálně
120.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta po realizaci projektu.

13/2/2017

: Vyhlášení záměru na pronájem městské optické sítě společnosti SATT a.s.

Popis

: Tímto záměrem a jeho přenesením do smlouvy by měla být završena několikaletá
příprava na nastavení smluvního vztahu k optické síti na sídlišti I a II. Příprava na
její stavbu trvala stejně dlouhou dobu a jelikož jsou obě akce finančně úzce
provázány, je uzavření smlouvy se SATTem klíčem k realizaci optické sítě tak, jak
s tím počítá rozpočet města letošního roku.
Téma optické sítě města bylo v radě ( i zastupitelstvu ) města již několikrát
projednáváno, resp. byla podávána informace o postupu přípravy akce. Proto jsou
radě předkládány základní principy vtělené do návrhu textu záměru, který tvoří
přílohu tohoto jednacího bodu.
 SATT si pronajme optickou síť po sídlištích I a II plus propoj mezi sídlišti
v takovém rozsahu, aby mohl do každého bytu na sídlišti dodávat službu po
optickém vláknu
 současně zůstane v pronájmu SATTu i stávající koaxiální síť kabelové televize,
po které mohou být poskytovány služby do bytů i za stávajících technických
podmínek
 SATT si pronajme síť na dobu určitou v trvání 10 let a nájemné zaplatí
jednorázově na počátku smluvního vztahu za všechna léta dohromady
 současně město garantuje, že po dobu 7mi let nepustí po optice do bytů na
sídlištích konkurenci, čímž by SATTu zmařilo vstupní investici ( jíž
jednorázově zaplacené nájemné fakticky je )
 město použije peníze přijaté ve formě předplaceného nájemného
na
profinancování stavby optické sítě po sídlištích.
Po schválení bude tento záměr vyhlášen a po uplynutí zákonných lhůt bude radě
města na příští schůzi předložen výsledek včetně návrhu na uzavření smlouvy.

Usnesení

: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem optických a metalických tras
dle přílohy.

14/2/2017

: Financování akcí : Stavební pozemky v místě bývalé pekárny, Chodník
Vírská ke stacionáři, Komunikace Lipová a Komunikace S I nad kotelnou

Popis

: Projektant přípojek pro budoucí domky na místě zbourané pekárny přinesl fakturu
za svou práci až ve chvíli, kdy jsou přípojky zrealizovány a zařazeny do majetku
města (odkud se budou prodávat stavebníkům současně s příslušnými stavebními
pozemky). Za této situace už nelze výdaje na projekt účetně započítat do ceny
přípojek nehledě na to, že peníze na projekt byly schváleny v rozpočtu loňského
roku. Proto je nutné předmětnou částku 8.000,- Kč vytáhnout z rozpočtu Projektů
2017, převést ji na neinvestiční výdaje a z nich uhradit práci projektanta.
K akci Chodník Vírská – Pod Horou byly loni v lednu spočítány předpokládané
výdaje na projekční přípravu pro rok 2016 v rozsahu :
projektová dokumentace chodníku
50.000,projektová dokumentace lávky přes řeku
86.000,projektová dokumentace veřejného osvětlení
50.000,projektová dokumentace optické sítě
50.000,celkem
236.000,Bohužel příprava zaznamenala v roce 2016 velké průtahy, takže byla zrealizována a
zaplacena pouze dokumentace pro územní rozhodnutí na veřejné osvětlení a
optickou síť. Teď po novém roce byla dodána dokumentace pro stavební povolení
včetně faktury a do jara budou dodány dokumentace prováděcí (pro zadání
zakázky). Aktuální finanční plán pro rok 2017 vypadá takto :
projektová dokumentace chodníku vč. PDPS
90.000,projektová dokumentace lávky přes řeku
86.000,projektová dokumentace veřejného osvětlení
25.000,projektová dokumentace optické sítě
25.000,celkem
226.000,S odstupem času se realizuje další rozpracovaná akce – Stavební úpravy veřejného
prostranství mezi kotelnou a domem 873 až 875 na sídlišti I. To je území, kde jsou
dlouhodobě problémy zejména s neexistencí místa pro parkování a taky
plnohodnotného chodníku, což má za následek nežádoucí míchání pěší a motorové
dopravy. Už před léty byla zpracována studie, která však byla odložena kvůli
realizaci projektu Revitalizace zeleně, který se dotkl i této plochy. S odkazem na
projekt Revitalizace zeleně nebylo možné do zeleně zasáhnout. Loni na konci roku
se městu podařilo vyjednat u poskytovatele dotace na zeleň výjimku a je možné
pokračovat v projektování. Letos je v plánu
akci zprojektovat a povolit
s předpokladem realizace v roce 2018. Nabídková cena projekčních prací činí
82.038,- Kč.
Poslední ulice na sídlišti I, která by pak zůstala „postaru“, je Lipová. Problémy jsou
tytéž – chybí chodník a není kde parkovat. Zde je navíc k dispozici pro stavební
úpravy dost omezený prostor, což navozuje úvahy o možnosti jednosměrného řešení.
To vyžaduje zamyslet se koncepčně nad organizací dopravy v celé lokalitě sídliště I.
Vše bude předmětem studie, jejíž cena je navržena na 73.023,50 Kč.
: Rada města schvaluje
- financování akce Stavební pozemky v místě bývalé pekárny částkou 8.000,- Kč,
akce Chodník Vírská pod Horou částkou 226.000 tis. Kč, akce Stavební úpravy
veřejného prostranství mezi kotelnou a domem 873 až 875 na sídlišti I částkou
82.038,- Kč a akce Komunikace Lipová částkou 73.023,50 Kč.
- návrh příslušných rozpočtových opatření

Usnesení

15/2/2017

: Zpráva o činnosti městské stráže Bystřice nad Pernštejnem za rok 2016

Popis

: Městská stráž společnosti LARN spol. s r.o. předložila starostovi města zprávu o
činnosti za rok 2016. Zpráva obsahuje výčet činností a akcí, na nichž se městská
stráž v průběhu roku podílela, včetně aktivit vedoucího městské stráže Jana Šikuly
v rámci projektu „Nevíš? Zeptej se!“, podporovaného Radou dětí a mládeže Kraje
Vysočina, Krajem Vysočina a MŠMT.
: Rada města bere na vědomí Zprávu městské stráže společnosti LARN spol. s r.o.
v Bystřici nad Pernštejnem za rok 2016.

Usnesení

16/2/2017

: Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2017

Popis

: V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů schvaluje rada města poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města a současně smlouvy na tuto dotaci, a to v částce do 50 tis. Kč.
Částky uvedené ve smlouvách byly schváleny v rámci rozpočtu města na rok 2017
dne14.12.2016 na jednání zastupitelstva města.
Jedná se o dotaci na 7. ročník Bystřického zrcadlení pro spolek KUMŠT ve výši
30.000,- Kč.
Dotace na celostátní odbornou soutěž Opravář zemědělských strojů pro VOŠ a SOŠ
Bystřice n. P. ve výši 10.000,- Kč.
: Rada města schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací a současně schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv na částku 30.000,- Kč pro spolek KUMŠT na akci
Bystřické zrcadlení a částku 10.000,- Kč pro VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. na celostátní
soutěž Opravář zemědělských strojů.

Usnesení

17/2/2017

: Informace ZUŠ o podaných žádostech o dotace

Popis

: Ředitelka ZUŠ předložila radě pro informaci dvě žádosti o dotace, které podala na
Kraji Vysočina. Jde o žádost o příspěvek na pořízení fagotu za cca 151.000,- Kč s
21% spoluúčastí a žádost o příspěvek na pořízení pianina za 190.000,- Kč se
spoluúčastí cca 20%.
Výsledky projednání těchto žádostí budou známy až během dubna až května. Teprve
potom by ZUŠ řešila s radou případnou spoluúčast nebo by zajistila peníze z jiných
zdrojů.
Podpis zřizovatele na žádosti znamená pouze souhlas s podáním žádosti, ne závazek
jeho spoluúčasti na financování.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí informaci ředitelky ZUŠ o
podaných žádostech o dotaci na Kraji Vysočina.

Usnesení

18/2/2017

: Schválení výběrového řízení a podpis smluv o dílo na akci Stavební
úpravy bytových domů na sídlišti II

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení výsledek výběrového řízení a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem.
Odbor SMI požádal firmu Via Alta a.s., aby pro Město Bystřice and Pernštejnem
provedla výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci Stavební úpravy
bytových domů na sídlišti II. Výběrové řízení na dodavatele bylo rozděleno na 6
částí, což znamená každý bytový dům zvlášť. V průběhu výběrového řízení bylo
podáno a vyřízeno 10 žádostí o dodatečné informace. Dne 29. listopadu 2016
proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Celkově bylo posláno a otevřeno v části 1.
osm nabídek, v části 2. sedm nabídek v části 3. sedm nabídek, v části 4. šest nabídek,
v části 5. sedm nabídek a v části 6. bylo nabídek 8. Hlavním kritériem pro výběr

Usnesení

zhotovitele byla v zadávací dokumentaci dána nejnižší nabídková cena. U všech šesti
částí podalo nabídku s nejnižší nabídkovou cenou Sdružení firem Lupoměch a
KONTEST. Veškeré postupy při kontrole nabídek jsou sepsány v protokolu a zprávě
o posouzení a hodnocení nabídek, která je nedílnou součástí této předkládací zprávy.
Komise pro hodnocení nabídek doporučuje zadavateli uzavřít smlouvy o dílo na Část
1. se sdružením firem pro bytové domy č.p. 950-952: Lupoměch – KONTEST, Část
2. se sdružením firem pro bytové domy č.p. 953-954: Lupoměch – KONTEST, Část
3. se sdružením firem pro bytové domy č.p. 955-956: Lupoměch – KONTEST, Část
4. se sdružením firem pro bytové domy č.p. 957-958: Lupoměch – KONTEST, Část
5. se sdružením firem pro bytové domy č.p. 959-961: Lupoměch – KONTEST a Část
6. se sdružením firem pro bytové domy č.p. 962-964: Lupoměch – KONTEST.
: Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření smluv o dílo na Část 1.
se sdružením firem BD č.p. 950-952: Lupoměch – KONTEST, Část 2. se sdružením
firem BD č.p. 953-954: Lupoměch – KONTEST, Část 3. se sdružením firem BD č.p.
955-956: Lupoměch – KONTEST, Část 4. se sdružením firem BD č.p. 957-958:
Lupoměch – KONTEST, Část 5. se sdružením firem BD č.p. 959-961: Lupoměch –
KONTEST a Část 6. se sdružením firem BD č.p. 962-964: Lupoměch – KONTEST.

19/2/2017

: Záměr na pronájem motorestu v Rovném

Popis

: Na posledním zastupitelstvu v prosinci 2016 byla schválena koupě motorestu a
obchodu v Rovném. Jelikož obchod měl svého nájemce, který hodlá prodejnu dále
provozovat, bude převedena nájemní smlouva za stávajících podmínek. Jiná situace
je u motorestu, který nemá svého nájemce, a proto je nutné vypsat nový záměr na
pronájem.
: Rada města schvaluje záměr na pronájem motorestu včetně vybavení v Rovném na
dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíci za nájem 2000 Kč/měsíc + úhradu
služeb.

Usnesení

