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

č. 3 / 2017
konané dne 21.2.2017
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. Tomáš Straka, David Starý, Ing. Ivan Buchta, Ing. Jana Jurošová,
Ing. Aleš Sitař, Ing. Blanka Svobodová, Ing. Štěpán Štarha
: Mgr. Vlasta Moncmanová

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 2

:
:
POŘAD SCHŮZE
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/ 2017 Otevřený dopis městu
/ 2017 Rozdělení finančních prostředků z grantu sportovních a volnočasových aktivit pravidelné aktivity a jednorázové akce a grantu trenérů mládeže
/ 2017 Zpráva o vyúčtování grantu jednorázových aktivit a grantu trenérů mládeže za rok
2016
/ 2017 Schválení veřejnoprávní smlouvy na neinvestiční dotaci pro TJ Sokol
/ 2017 Financování akcí : Komunikace Domanínský rybník - Borovinka, Komunikace
Horní, parkoviště Okružní – etapa D, Vodovod Domanín, Vodojem Lesoňovice,
Odbahnění rybníků a Bezbariérovost ZŠ TGM
/ 2017 Smlouva o umístění zařízení společnosti SATT a.s.
/ 2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
/ 2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
/ 2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcního břemene se společností E.ON
/ 2017 Vyhlášení záměru na změnu nájemce rekreačního zařízení Domanínský rybník
/ 2017 I. Dodatek ke smlouvě s Eden Centre s.r.o.
/ 2017 Nákup traktoru pro TS města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem
/ 2017 Žádost ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem o mimořádné přidělení bytu učiteli
/ 2017 Žádost o přidělení bytu v DPS
/ 2017 Žádost o schválení účelového daru – ZŠ Nádražní
/ 2017 Rozpočtová opatření
/ 2017 Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2007 – kontrolní řád
/ 2017 Schválení opravy koupaliště a rozpočtového opatření
/ 2017 Příkazní smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Městem Bystřice n.P.
/ 2017 Smlouva o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s.
/ 2017 Schválení pořízení územních studií
/ 2017 Žádost o příspěvek na účast na MS kadetů a juniorů v Bulharsku

USNESENÍ:
1/3/2017

: Otevřený dopis městu

Popis

: Dne 7.2.2017 obdrželo vedení města Otevřený dopis, který mimo jiné žádá o větší
podporu sportu JUDO a zajištění odpovídajících prostor a zázemí pro tento sport.
: Rada města bere na vědomí Otevřený dopis městu. Rada města je s problematikou
neodpovídajících prostor a zázemí pro JUDO dlouhodobě obeznámena. Řešení této
problematiky je součástí dlouhodobé koncepce řešení sportovních a zájmových
aktivit města Bystřice nad Pernštejnem.

Usnesení

2/3/2017

: Rozdělení finančních prostředků z grantu sportovních a volnočasových
aktivit - pravidelné aktivity a jednorázové akce a grantu trenérů mládeže

Popis

: Na jednání komise sportu a mládeže dne 13.2.2017 byly rozděleny prostředky
z grantu pro pravidelnou činnost, jednorázové aktivity a grantu trenérů mládeže. Na
pravidelnou činnost byly vyčleněny z rozpočtu města 2 mil. Kč, na jednorázové
aktivity 100.000,- Kč a grant trenérů mládeže 650.000,- Kč. Radě města je
předkládán návrh komise na rozdělení těchto prostředků
Grant pravidelných činností byl zjednodušeně řečeno rozdělen dle počtu členů
(kategorie registrovaných hráčů s účastí v soutěžích, účastníci turnajů a rekreační
členové oddílu) a dle potřeby finančních prostředků na majetek vlastní nebo
pronajatý. Komise vyhodnotila 12 žádostí a navrhuje rozdělit prostředky z grantu
pravidelných činností dle přiložené tabulky.
Žádosti na jednorázové aktivity byly doručeny v počtu 12 s celkovým požadavkem
na 178.600,- Kč. Komise tedy musela přistoupit k hodnocení žádostí dle kritérií
daných výzvou.
Výsledné pořadí dle bodového ohodnocení je v příloze, tzv. žádosti pod čarou (s
nejnižším počtem bodů) nebudou vykryty vůbec a poslední v pořadí byl pokrácen do
výše celkového objemu disponibilních peněz (100.000,- Kč).
Grant trenérů mládeže byl rozdělen na základě 7 žádostí. Organizace a kluby
žádají o příspěvek na období leden až červen dle zásad programu. Na toto období je
navrženo rozdělit částku ve výši 426.000,- Kč, což je 100% požadavků.
Z vyúčtování vzniklé přeplatky a zbývající část grantu budou rozděleny na základě
žádostí na období červenec až listopad.

Usnesení

:

1) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje návrh komise sportu a
mládeže na rozdělení příspěvků z grantu sportovních a volnočasových aktivit
- pravidelné aktivity a jednorázové akce a grantu trenérů mládeže dle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
2) Rada města doporučuje návrh komise sportu a mládeže na rozdělení
příspěvků z grantu sportovních a volnočasových aktivit - pravidelné aktivity
a jednorázové akce a grantu trenérů mládeže ke schválení zastupitelstvu
města.
3) Rada města schvaluje VPS na poskytnutí neinvestiční dotace z těchto
grantových programů dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.

3/3/2017

: Zpráva o vyúčtování grantu jednorázových aktivit a grantu trenérů
mládeže za rok 2016

Popis

: Odbor správní a školství, oddělení školství předložil radě města zprávu o
vyúčtování finančních prostředků výše uvedených grantových programů za rok
2016.
Grant jednorázových aktivit: objem prostředků pro rok 2016 byl ve výši 100.000,Kč. Rada města schválila rozdělení finančních prostředků sedmi žadatelům, kteří
přidělené prostředky využili v souladu s grantových programem v plné výši.
Grant trenérů mládeže:
Celkový objem fin. prostředků pro rok 2016: 500.000,- + navýšení o 159.250,- =
659.250,- Kč
Čerpáno celkem: 641.844,Kč
Vratka : 17.406,- Kč
Poř.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Název organizace
AT J. Exlové
TJ Sokol Bystřice n. P.
Dance Style
BK Zubři Bystřice n. P.
SK Bystřice n. P.
ASK Bystřice n. P.
TK Bystřice n. P.

1.kolo
10.000
51400
34000
44000
100500
100000
30000

čerpáno
10000
51400
34000
33950
87050
77750
30000

vratka
0
0
0
10050
13450
22250
0

2. kolo
6000
74600
16000
68500
80000
60000
30000

čerpáno
6000
74600
16000
58644
80000
60000
22450

vratka
00
00
00
9856
00
00
7550

Celkem

369900 324150

45750

335100

317694

17406

Fin. prostředky byly využity v souladu s grantovým programem.
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí zprávu o čerpání finančních
prostředků z grantového programu jednorázových aktivit a grantu trenérů mládeže za
rok 2016.

4/3/2017

: Schválení veřejnoprávní smlouvy na neinvestiční dotaci pro TJ Sokol

Popis

: Na minulém jednání rady města dne 31-1-2017 byl schválen příspěvek pro TJ Sokol
ve výši 40.000,- Kč na účast šermířů na ME kadetů a juniorů v Bulharsku.
V souladu s právními předpisy je třeba schválit také veřejnoprávní smlouvu. Protože
se jedná o částku do 50.000,- Kč, přísluší tato pravomoc radě města.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje veřejnoprávní smlouvu na
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Bystřice nad
Pernštejnem na účast šermířů na ME kadetů a juniorů v Bulharsku ve výši 40.000,Kč.

Usnesení

5/3/2017

: Financování akcí : Komunikace Domanínský rybník-Borovinka,
Komunikace Horní, parkoviště Okružní – etapa D, Vodovod Domanín,
Vodojem Lesoňovice, Odbahnění rybníků a Bezbariérovost ZŠ TGM

Popis

:

V rámci rozvoje cyklostezek a cyklotras v okolí Bystřice se už delší dobu
připravuje vyasfaltování cesty zvané Hybeška, tj. cesty od hráze Domanínského

rybníka nahoru k silnici na Bohuňov, čímž se vytvoří bezpečná spojka z Borovinky
na Domanínský rybník. Představa je taková, že město v celé délce cestu vyasfaltuje a
na akci se bude podílet i Společnost Bohuňov jako druhý významný uživatel.
Realizace se dle plánu projednaného pracovním zastupitelstvem plánuje na rok 2018,
pro letošní rok chce město projektovat. Je předběžně nasmlouváno 4.250,- Kč za
zaměření a 131 tis. Kč za všechny fáze projektování, celkem tedy 140 tis. Kč.
Druhou akcí je komunikace v ulici Horní. I tam město již delší dobu hledá
řešení, a protože i tato akce je v plánu ( tentokrát na rok 2019 ), je třeba začít
projektovat. Tady je třeba začít studií v ceně 24 tis. Kč.
Další schválenou rozvojovou aktivitou je ulice Okružní na sídlišti II, kde se řeší
zejména parkování. Úsek před domem čp. 965 - 971 už je pár let hotov ( úsek A ),
na příští rok je v plánu realizace úseku podél domu čp. 983 - 984 ( úsek B ) a
v příštím roce je v plánu projektování zbytku jižní strany ulice po napojení na ulici
Hornickou ( úsek C ). Letos se bude předbíhat s úsekem D podél domu čp. 972 976. Dříve zpracovaná studie revitalizace sídliště II zde předpokládá radikálnější
úpravy včetně posunu komunikace. Proto je třeba začít studií, jejíž nabídková cena
činí 70 tisíc Kč.
Prodloužení vodovodu v Domaníně se blíží ke konci. V úseku na dolním konci
obce jeden z občanů vytlačil město špatně postaveným plotem do jiného sousedního
pozemku. Proto je nutné nejdříve povolit změnu trasy a pak zkolaudovat. K oběma
úkonům potřebuje město projektovou dokumentaci v celkové ceně 30.250,- Kč. Tyto
peníze je možné vzít z provozního rozpočtu Domanína, je třeba je však převést do
investic.
Taktéž vodojem Lesoňovice je stavebně ukončen, zbývá zaplatit 22 tisíc Kč za
drobné dodatečné stavební práce vyžádané VAS při kolaudaci. Letos už se žádné
výdaje nepředpokládaly, proto žádá odbor správy majetku a investic o rozpočtové
opatření.
Odbor ŽP připravuje odbahnění 3 obecních rybníků – na Rovinkách, ve
Vojetíně a v Domaníně. Prvním nezbytným krokem, který bude předcházet
vlastnímu odbahnění, je rozbor sedimentů, který by potvrdil, že tyto se mohou
vyvážet na pole. Rozbory budou stát 11.500,- Kč na každý rybník, celkově tedy
34.500,- Kč.
Žádost o dotaci na Bezbariérovost ZŠ TGM plus úpravy některých učeben, o
které jednala rada v říjnu 2016, byla podána. Proces hodnocení má trvat možná až
rok – teprve poté bude zřejmé, zda město s žádostí uspělo, či nikoliv. Nyní je nutné
uhradit výdaje související s podáním žádosti, tj. 115 tis. Kč za projektovou
dokumentaci pro stavební povolení, 27 tis. Kč za zpracování rozpočtu a 103 tis. Kč
za zpracování žádosti a studie proveditelnosti – celkem 245 tis. Kč.
Zimní stadion je sice už dávno hotov, ale supervizor - dozor ještě po skončení
akce dával dohromady doklady. Nyní předložil fakturu na 13.868 Kč. Tyto finanční
prostředky je nutné převést z kapitoly Projekty do provozních výdajů.
Usnesení

: Rada města schvaluje
- financování akce Komunikace Domanínský rybník – Borovinka částkou
140.000,- Kč, akce Komunikace ulice Horní částkou 24.000,- Kč, akce Ulice
Okružní – etapa D částkou 70 tisíc Kč, akce Prodloužení vodovodu v Domaníně
částkou 30.250,- Kč, akce Vodojem Lesoňovice částkou 22.000,- Kč, akce
Odbahnění obecních rybníků částkou 34.500,- Kč, akce Bezbariérovost ZŠ TGM
částkou 245.000,- Kč a akce Supervize stavby zimního stadionu částkou 13.868,Kč.
- návrh příslušných rozpočtových opatření

6/3/2017

: Smlouva o umístění zařízení společnosti SATT a.s.

Popis

: Jedná se o smluvní záležitost související s typovými „Smlouvami o připojení
uživatele do metropolitní sítě města Bystřice nad Pernštejnem a o poskytování služby
elektronické komunikace“, které město uzavíralo během loňského roku se školami
a dalšími subjekty. K této smluvní akci se připojil i pan V., který si s městem
nasmlouval trasu do domu svého otce za stejných podmínek, jako tomu je u všech
ostatních koncových uživatelů. Drobný technický a následně i obchodní problém
nastal s tím, že trasu si zřídil proto, aby nakupoval internetové připojení od SATTu.
SATT poskytuje internet městu a má na to v serverovně na ulici Příční čp. 405 své
zařízení. Toto zařízení se s drobným doplněním používá i pro pana V. Toto
podnikání SATTu v sídle městského úřadu je podnikáním třetí osoby v objektu
města a v zájmu rovného chování vůči všem by nemělo být zadarmo. Proto město
vyjednalo se SATTem smlouvu, které je v příloze předkládací zprávy.
: Rada města schvaluje Smlouvu o umístění zařízení se společností SATT a.s. dle
přílohy.

Usnesení

7/3/2017

: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ONem

Popis

: Pro účely stavebního řízení pro uložení nadzemního vedení VN do země je nutné
uzavřít s E.ONem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Smlouva
bude úplatná a na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení
podzemního vedení VN a sloupů VN na části pozemků p.č. 2958/10, 2958/45,
2958/47, 2966/2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno bude uzavřeno na
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 15 000 Kč+ DPH .

Usnesení

8/3/2017

: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ONem

Popis

: Pro účely stavebního řízení pro přípojku NN pro nemovitost pana E. je nutné uzavřít
s E.ONem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Smlouva bude
úplatná a na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení
podzemního vedení NN a přípojkové skříně na části pozemků p.č. 151/8, 72/6, 147
v k.ú. Domanínek. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou
za
jednorázovou úplatu ve výši 2000 Kč+ DPH .

Usnesení

9/3/2017

: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ONem

Popis

: Pro účely stavebního řízení pro přípojku NN pro nemovitost pana P. je nutné uzavřít
s E.ONem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Smlouva bude
úplatná a na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení
podzemního vedení NN
na části pozemku p.č.340/2 v k.ú. Dvořiště. Věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1000
Kč+ DPH .

Usnesení

10/3/2017

: Vyhlášení záměru na změnu nájemce rekreačního zařízení Domanínský
rybník

Popis

: Nájemní vztah na rekreační zařízení Domanínský rybník je v současné době uzavřen
se slečnou L.K. Ta má práci v Brně a nebude už schopna se tomuto nájmu věnovat.
Vzhledem k tomu, že o provoz a chod zařízení se stará celá rodina, převážně ale její
matka, požádala L.K. o přepsání nájemního vztahu na matku M.K. Ostatní články
nájemní smlouvy zůstávají beze změn.
: Rada města schvaluje změnu na straně nájemce v nájemní smlouvě na Rekreační
zařízení Domanínský rybník z původního nájemce L.K. na M.K. Změna v nájemní
smlouvě na straně nájemce proběhne na základě zveřejněného záměru.

Usnesení

11/3/2017

: I. Dodatek ke smlouvě s Eden Centre s.r.o.

Popis

: Rada města schválila 31.1.2017 Smlouvu o nájmu s firmou Eden Centre s.r.o., která
aktualizovala původní smlouvu a její dodatky do jednoho dokumentu. Protože při
vyhotovení smlouvy došlo k číselné chybě, je nutné I. Dodatkem opravit chybné
součty na správné částky nájemného u pozemků
: Rada města schvaluje I. Dodatek ke smlouvě o nájmu s firmou Eden Centre s.r.o.,
která byla podepsána 1.2.2017. Tento I. Dodatek se týká článku 5 shora uvedené
smlouvy. Ostatní články shora uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení

12/3/2017

: Nákup traktoru pro TS města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem

Popis

:

Společnost TS města a.s. požádala radu města ve funkci Valné hromady
společnosti o souhlas s nákupem traktoru Zetor Proxima Power 80 Agro za cenu
955.000,- Kč bez DPH. Vozidlo bylo vybráno na základě poptávkového řízení.
Poptáni byli 3 dodavatelé, poptávkového řízení se zúčastnili 3. Vozidlo bude
nakoupeno od společnosti Moreau Agri Vysočina s.r.o. Nabídka je pro provoz TS
při obměně vozového parku nejoptimálnější.

Usnesení

:

Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TS města a.s. Bystřice nad
Pernštejnem schvaluje nákup traktoru Zetor Proxima Power 80 Agro za cenu
955. 000,- Kč bez DPH od společnosti Moreau Agri Vysočina s.r.o.

13/3/2017

: Žádost ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem o mimořádné přidělení bytu
učiteli

Popis

: Ředitelka ZUŠ požádala radu města o mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro
učitele ZUŠ pana J. Ž. Pan učitel je novým aprobovaným a perspektivním členem
pedagogického týmu ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. Od loňského roku vyučuje
v hudebním oboru. Aktuálně dojíždí denně z Brna a rád by se přestěhoval do
Bystřice nad Pernštejnem.
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1
za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení. Ve
smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od přidělení bytu u ZUŠ.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro pana J.Ž. za
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení
nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od
přidělení bytu u ZUŠ.

Usnesení

14/3/2017

: Žádost o přidělení bytu v DPS

Popis

: Odbor sociálních věci a zdravotnictví požádal o přidělení bytu v DPS paní D.D.
V bytě bude bydlet se svojí matkou Š.D., o kterou bude pečovat.

Usnesení

Budou využívat služby pečovatelské služby – dovoz k lékaři, zajištění obědů, pomoc
s hygienou.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přidělení bytu v DPS paní D.D.

15/3/2017

: Žádost o schválení účelového daru – ZŠ Nádražní

Popis

: Ředitel ZŠ Nádražní Mgr. Martin Horák požádal radu města o schválení přijetí
účelového daru ve výši 10 tis. Kč od TS města a.s. na nákup věcných cen
souvisejících se soutěží ve sběru papíru.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje přijetí účelového daru ve výši 10 tis. Kč od TS
města a.s. na nákup věcných cen souvisejících se soutěží ve sběru papíru.

Usnesení

16/3/2017

: Rozpočtová opatření

Popis

radě města ke schválení provedení výdajových
: Finanční odbor předložil
rozpočtových opatření pro rok 2016 č. 199 - 216, příjmových rozpočtových opatření
č. 32 - 52 a financování č. 60 a provedení výdajových rozpočtových opatření v roce
2017 č. 1 - 21, příjmových rozpočtových opatření č. 1 – 4 a financování č. 1 – 4.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení výdajových rozpočtových
opatření pro rok 2016 č. 199 - 216, příjmových rozpočtových opatření č. 32 - 52 a
financování č. 60 a výdajových rozpočtových opatření v roce 2017 č. 1- 21,
příjmových rozpočtových opatření č. 1 – 4 a financování č. 1 – 4.

Usnesení

17/3/2017

: Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2007 – kontrolní řád

Popis

: Finanční odbor předložil radě města ke schválení dodatek č. 1 ke Směrnici č.3/2007
– kontrolní řád a dále předložil radě na vědomí manuál s popisem nastavení procesu
provádění finanční kontroly.
Do konce roku 2015 probíhala předběžná finanční kontrola výhradně v analogové
podobě – tzn., že doklady si předávali pracovníci jednotlivých odborů osobně.
Podpisy příkazců operací, správce rozpočtu a hlavního účetního dokládající
provedení finanční kontroly byly kontrolovány vůči podpisovým vzorům
schváleným starostou města. Předběžná kontrola před vznikem závazku byla
zjišťována na příslušných odborech při vystavování objednávek a uzavírání smluv.
Tyto dokumenty byly podepsány příkazcem operace a správcem rozpočtu. Přehledy
uzavřených smluv byly vedeny analogově, číslovány a ukládány byly na pokladně
MěÚ. Předběžná kontrola po vzniku závazku byla zajišťována prostřednictvím
formuláře Krycí list faktury. Faktury byly do účetního softwaru zaevidovány
odborem financí a tímto odborem byla navržena rozpočtová skladba. Dále byly
předány na příslušný odbor, kde příkazce operace potvrdil správnost závazku
podpisem. Dále byl doklad doplněn podpisem správce rozpočtu a příkazce operace,
poté byl předán na odbor financí, který zajistil likvidaci, proplacení a zaúčtování
faktury.
Nevýhodou tohoto systému byla zejména vysoká pracnost, prodlevy při předávání
jednotlivých dokladů a reálná možnost ztráty dokladů. Tento systém kladl vysoké
nároky na správkyni rozpočtu při ověřování volných prostředků na jednotlivých
položkách rozpočtu a také na hlavní účetní, která prověřovala, zda byly dodrženy
všechny postupy stanovené zákonem.
V souvislosti s pořízením II. etapy technologického centra byla v roce 2015
implementována elektronická finanční kontrola, spisová služba a další nezbytné
moduly, jejichž provoz byl po náročné implementaci spuštěn počátkem roku 2016.
Před zkušebním provozem byly do modulu smluv ( SML ) naskenovány a vloženy
veškeré dosavadní smlouvy. Smlouvy byly v roce 2016 opatřeny finančním profilem
- přímou vazbou na rozpočet. Dále byly v agendě smluv ( SML ) řešeny limitované

přísliby i objednávky. Tím byla zajištěna kontrola očekávaných výdajů, tzn. že
nebylo možné čerpat větší objem finančních prostředků, než kolik bylo
rozpočtováno. V poslední etapě byla implementována finanční kontrola po vzniku
závazku v modulech Kniha došlých faktur ( KDF), kniha poukazů ( POU ), kniha
přepoukazů ( PRE) a Daně, dávky poplatky ( DDP). Podepisování a schvalování
dokumentů je prováděno v Elektronické podpisové knize (EPK ).
Po roce zkušebního provozu je možné konstatovat, že zavedení elektronické
podpisové knihy a dalších modulů mělo velký přínos :
- Systémové řešení požadavků zákona o finanční kontrole
- Úspora času a práce spojených s procesem finanční kontroly
- Optimalizace rozpočtu vedoucí k úsporám ve výdajích ( v roce 2016 cca 15
mil. Kč )
- Operativní řízení hotovosti - důležité zejména v závěru rozpočtového období
- Minimalizace rizika porušení rozpočtové kázně
- Důkaz snahy o transparentnost
- Úspora času při tvorbě výstupních dokumentů kontroly pomocí šablon
- Odstranění velkého objemu tisků díky elektronizaci celého procesu
- Preventivní snížení rizika defraudace
Po zkušenostech z předešlého období doporučuje odbor financí
pokračovat
v elektronické finanční kontrole, zavést ji do směrnice a schválit definovaný postup
prací.
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2007 –
kontrolní řád a Workflow procesu finanční kontroly.

18/3/2017

: Schválení opravy koupaliště a rozpočtového opatření

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení opravu tří bazénů na venkovním koupališti v Bystřici nad Pernštejnem.
Před deseti roky se koupaliště kompletně zrekonstruovalo a bazény byly kompletně
provedeny z kachliček. Ty se po třech letech začaly odlupovat a ještě v rámci záruky
byly bazény opraveny. Od té doby se na opravy vydávalo každoročně z provozních
peněz Areálu sportu v průměru 100 000,- Kč. V loňském roce si Areál sportu nechal
zpracovat nabídky na opravy bazénů. První možnost byla nechat bazény kompletně
vyrobit z nerezových van, což je nejlepší možnost, jak bazény opravit, jenže cena
9 949 909,- Kč bez DPH je opravdu vysoká. Druhá možnost opravy, kterou Areál
sportu zvažoval, bylo provedení opravy bazénu opět z kachliček. Cena ve výši
3 639 002,- Kč bez DPH byla přijatelnější, ale pravděpodobnost dalších oprav byla
zřejmá. Odbor správy majetku a investic oslovil novoměstskou firmu Izolace Jirčík
a požádal o cenovou nabídku na provedení opravy z PVC bazénové fólie. Cena za
opravu všech tří bazénu je 1 230 006,- Kč. Byla provedena inspekční cesta do
Boskovic, kde mají provedenou rekonstrukci venkovního koupaliště z podobného
materiálu. Po dobu šesti let provozu neměli s PVC bazénovou fólií jakýkoliv
zásadní problém. Odbor SMI si s provozovatelem odsouhlasil i materiál. V nabídce
je počítáno s odstraněním nesoudržných a odpadlých stávajících kachliček,
zapravením a srovnáním povrchů pod odpadlými kachličkami a montáží samotné
fólie s podkladní geotextilií. Pro letošní rok je v rozpočtu města počítáno na opravu
bazénů s částkou 700 000,- Kč vč. DPH. Tato částka by stačila na opravu dvou
menších bazénů. Z důvodu jedné navážky materiálu, jedné stavební činnosti a
jednoho stěhování dělníků doporučuje odbor SMI provedení opravy všech bazénů

Usnesení

naráz. Finanční prostředky na realizaci všech bazénu by se zajistily následovně :
700 000,- Kč ze schváleného rozpočtu, 200 000,- Kč z hospodářské činnosti –
provozní opravy Areál sportu, zbytek finančních prostředků z peněz z běžného účtu
města. Město si uplatní odpočet DPH. Celková cena díla je tedy 1 230 000,- Kč bez
DPH a ještě je počítáno se 70 000,- Kč rezervy na nepředpokládané výdaje. Celková
cena díla tedy je 1 573 000,- Kč včetně DPH.
: Rada města schvaluje opravu všech tří bazénu na letním koupališti v Bystřici nad
Pernštejnem. Celková cena díle je 1 573 000,- Kč vč. DPH. Rada města schvaluje
provedení rozpočtového opatření ve výši 873 000,- Kč, zdroje jsou : čerpání z HČ –
200 000,- Kč, uplatněná DPH, BÚ.

19/3/2017

: Příkazní smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Městem Bystřice
nad Pernštejnem

Popis

: V roce 2004 uzavřelo Město Bystřice nad Pernštejnem Mandátní smlouvu s Krajem
Vysočina při zajišťování Programu obnovy venkova Kraje Vysočina. Původní
smlouva měla platnost do konce února 2006. Dodatek č. 1 této smlouvy umožnil
pokračovat ve spolupráci v roce 2006, prodloužil platnost smlouvy do 28.2.2007.
Od roku k 2007 jsou každoročně uzavírány nové smlouvy na příslušný rok vždy
s platností do 28.2. následujícího roku. Poslední smlouva byla schválena radou
města 16.2.2016 s platností do 28.2.2017.
Činnosti, které obce s rozšířenou působností vykonávají na základě této smlouvy,
jsou zaměřeny na sběr žádostí, provádění průběžných kontrol, které jsou zaměřeny
na připravenost a prověření skutečností rozhodujících pro udělení dotace a sběr
závěrečných vyhodnocení, které budou předkládat příjemci dotací. Smluvní cena činí
od roku 2009 částku 600,- Kč za jednu přijatou žádost.
Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina Jihlava hodlá i nadále spolupracovat v této
oblasti podpory venkova s obcemi s rozšířenou působností, Kraj Vysočina navrhuje
uzavření nové smlouvy / viz příloha/ s dobou platnosti smlouvy do 30.4.2018,
přičemž obce s rozšířenou působností by vykonávaly činnosti shodné jako
v předchozích letech. Smluvní cena pro rok 2017 je stanovena na 600,- Kč za jednu
přijatou a zpracovanou žádost.
S ohledem na nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.), který je účinný od
1.1.2014, je smlouva od roku 2014 uzavírána jako Příkazní smlouva dle ust. § 2430
a násl. NOZ, zatímco smlouvy v předchozích letech byly uzavírány jako smlouvy
mandátní. Rada Kraje Vysočina schválila návrh smlouvy dne 14.2.2017.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Příkazní smlouvu s Krajem
Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, PSČ 587 33 o součinnosti Města Bystřice
nad Pernštejnem poskytované Krajem Vysočina při zajišťování realizace Programu
obnovy venkova Kraje Vysočina pro rok 2017 s platností smlouvy do 30.4.2018.

Usnesení

20/3/2017

: Smlouva o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.

Popis

: S firmou E.ON Distribuce, a.s. mělo město uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o

Usnesení

zřízení věcného břemene pro tři parcely na místě bývalé pekárny. Nyní po dokončení
akce a po zaměření lze po schválení uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
: Rada města schvaluje uzavření věcného břemene ve prospěch firmy E.ON
Distribuce, a.s. spočívající v právu uložení, provozování zemního kabelového
vedení NN a pojistkové skříně na části pozemků p.č. 372/1, 372/2, 373/3, 1082/1
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, dále jeho údržby a oprav. Věcné břemeno se
zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 2 500 Kč + DPH.

21/3/2017

: Schválení pořízení územních studií

Popis

: Na připravených podkladech rozvojových záměrů města u polikliniky a v lokalitě
Rovinky pro příští roky projednávaných na pracovním zastupitelstvu, je třeba tyto
záměry prověřit územními studiemi.
1. Prostor stávajících garážích za poliklinikou by mohl sloužit k výstavbě
menších domů. Zda je vytipované území dostatečně velké, připojitelné na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, prověří tato studie. Na základě
výsledků studie a jejích doporučeních dojde nebo nedojde ke změně
územního plánu města.
2. V územním plánu města jsou vymezené zastavitelné plochy (Z 12, Z 13, Z
14, Z 9) pro bytovou a rodinnou výstavbu v lokalitě Rovinky. V letošním
roce by mělo proběhnout zasíťování 14 stavebních pozemků firmou SPH
Stavby. Územní studie bude řešit v návaznosti na vybudované komunikace a
naznačené křižovatky další pokračování dopravní a technické infrastruktury
v lokalitě. Dojde k prověření území z hlediska veřejného prostranství a
parkovacích míst a návrhu budoucího rozparcelování pozemků.

Usnesení

: Rada města schvaluje pořízení dvou územních studií na lokalitu U polikliniky a
lokalitu Rovinky II.

22/3/2017

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

Popis

: Dne 16.2.2017 obdrželo vedení města žádost o příspěvek na podporu účasti šermířů
TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem na MS kadetů a juniorů, které se uskuteční 1.4. –
10.4.2017 v bulharském Plovdivu.
Český šermířský svaz nominoval Roberta Königa, Marka Totuška a Isabelu
Sedlákovou.
Trenér ing. Vlastimil Kurfürst, který pojede jako doprovod výpravy, žádá o
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na 1 závodníka a příspěvek 5.000,- Kč na trenéra,
celkem tedy 15.000,- Kč. Náklady na 2 závodníky uhradí šermířský svaz.
Členové komise se korespondenčně k žádosti vyjádřili, souhlasili s částkou 15.000,Kč.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- Kč na
účast šermířů a doprovodu TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem na MS kadetů a
juniorů v Bulharsku a zároveň ukládá odboru financí provedení rozpočtového
opatření v této výši.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu na individuální dotaci z rozpočtu města
pro TJ Sokol na částku 15.000,- Kč na účast šermířů a doprovodu na MS kadetů a
juniorů v Bulharsku.

Usnesení

