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

č. 5 / 2017
konané dne 7.4.2017
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin Horák, Mgr. Vlasta
Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Blanka Svobodová, Ing. Věra Vančová, David Starý, Ing. Ivan
Buchta,
: Ing. Karel Pačiska

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 4
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POŘAD SCHŮZE
Žádost o příspěvek na účast na MS NABBA v kulturistice
Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci města – E.S.
Zvýšení platů ředitelů městských společností
Odpisy pohledávek dle Směrnice č.2/2016 pro postup při evidenci, účtování,
vymáhání a odpisu pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem
Pamětní deska – Josef Kořista
Zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s.
Zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s.
Pachtovní smlouva
Pachtovní smlouva
Pronájem nebytových prostor
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
Rozpočtové opatření
Nájem pozemku
Financování akcí : Volnočasové a sportovní aktivity, úprava ploch u smuteční
síně, Předhradí zříceniny hradu Zubštejna a Park miniatur v Lužánkách
Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu Ludmila Kolářová, Hornická 945,
Bystřice nad Pernštejnem
Zápis z komise výstavby ze dne 30. 3. 2017
Žádost o přidělení bytu v DPS – E.Z.
Žádost o přidělení bytu v DPS – B.K.
Žádost o přidělení bytu v DPS – J.H.
Žádost o přidělení bytu v DPS – A.D.
Schválení platového tarifu ředitele DDM Ing. Karla Krondráfa
Žádost Českého červeného kříže o finanční podporu

USNESENÍ:
1/5/2017

: Žádost o příspěvek na účast na MS NABBA v kulturistice

Popis

: Dne 28.2.2017 obdrželo vedení města žádost o příspěvek na podporu žadatelky
J.R., která byla pozvána na kulturistickou soutěž do Ruska. Soutěž se bude konat
17.6.2017 v Samaře. J.R. bude závodit v kategorii Fitness figure.
Se žádostí byli seznámeni členové sportovní komise, kteří žádost doporučili
k podpoře v obvyklé částce, tj. 10.000,- Kč. Samozřejmě povinností je propagace
města a později článek v Bystřicku. Bližší informace v žádosti, která je přílohou.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na
účast J.R. na kulturistické soutěži MS NABBA v červnu v Rusku a zároveň ukládá
odboru financí a OŽÚ provést rozpočtové opatření v této výši.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu na individuální dotaci z rozpočtu města
na účast J.R. na kulturistické soutěži MS NABBA v Rusku na částku 10.000,- Kč.

Usnesení

2/5/2017

: Mimořádné přidělení bytu zaměstnanci města – E.S.

Popis

:

Usnesení

Město Bystřice nad Pernštejnem uzavřelo se slečnou E.S. dne 9.6.2016 pracovní
smlouvu na dobu určitou – dobu mateřské a rodičovské dovolené zaměstnankyně
M.P. Slečna S. byla přijata do pracovního poměru od 1.7.2016.
E.S. požádala zaměstnavatele – Město Bystřice nad Pernštejnem o mimořádné
přidělení bytu o velikosti 1+1 v Bystřici nad Pernštejnem. V současné době denně
dojíždí do zaměstnání. S ohledem na konání mimořádných akcí bývá někdy nutné
zajistit provoz v městském muzeu i ve večerních hodinách nebo o víkendech. Z toho
důvodu žádá o přidělení bytu o velikosti 1+1 od června 2017.
Slečna S. splňuje podmínku pro přidělení bytu zaměstnanci města - minimální
doba trvání pracovního poměru v délce 6 měsíců. Její pracovní poměr je však
uzavřen na dobu určitou. Dosud přidělovala rada města byty pouze zaměstnancům
města, kteří měli s městem uzavřenu pracovní smlouvu na dobu neurčitou.
Zaměstnancům, kteří měli uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, byl zatím
radou města přidělen byt pouze ve dvou případech.
Odbor bytového hospodářství MěÚ disponuje volnými byty a může slečně S.
přidělit byt o velikosti 1+1. Problémem se jeví pouze nedodržení podmínky trvání
pracovního poměru u Města Bystřice nad Pernštejnem na dobu neurčitou.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje mimořádné přidělení bytu o
velikosti 1+1 pro zaměstnankyni Města Bystřice nad Pernštejnem E.S. za smluvní
nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení
nájemní smlouvy.
Při ukončení pracovního poměru mezi zaměstnankyní a Městem Bystřice nad
Pernštejnem před uplynutím 3 let od přidělení bytu je zaměstnankyně povinna byt
vrátit Městu Bystřice nad Pernštejnem do 3 měsíců ode dne ukončení pracovního
poměru.

3/5/2017

: Zvýšení platů ředitelů městských společností

Popis

: Vedení města předkládá radě města přehled stávajících platů ředitelů a současně
jednatelů městských společností Ing. Zdeňka Mašíka (Areál sportu a kultury s.r.o.) a
Ing. Jaroslavy Chalupové (Poliklinika Města Bystřice n.P. s.r.o.) a ředitele a
předsedy představenstva TS města a.s. Ing. Romana Kekrta.
Současně s tímto přehledem dává vedení města návrh na zvýšení platů výše
jmenovaných, které jim náleží za výkon funkce ředitele příslušné společnosti.
V případě společností Bystřická tepelná s.r.o., Eden Centre s.r.o. a Eden servisní
s.r.o., ve kterých je funkce ředitele a jednatele společnosti oddělena, je úprava platu
ředitele společnosti v kompetenci jednatele příslušné společnosti.
Příloha bude předložena členům rady města přímo na jednání rady dne 7.4.2017.

Usnesení

: Rada města ve funkci valné hromady společností založených Městem Bystřice nad
Pernštejnem
schvaluje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
s účinností od 1.4.2017
zvýšení platu řediteli společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. Ing. Zdeňku Mašíkovi,
ředitelce společnosti Poliklinika Města Bystřice n.P. s.r.o. Ing. Jaroslavě Chalupové
a řediteli společnosti TS města a.s. Ing. Romanu Kekrtovi dle přílohy, která je
nedílnou součástí usnesení

4/5/2017

: Odpisy pohledávek dle Směrnice č. 2/2016 pro postup při evidenci,
účtování, vymáhání a odpisu pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schválila svým usnesením č. 13/11/2016 ze
dne 12.7.2016 Směrnici č. 2/2016 pro postup při evidenci, účtování, vymáhání a
odpisu pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen směrnice).
Pro odpisy pohledávek v přenesené působnosti byla touto směrnicí ustanovena
Komise pro odpis pohledávek v přenesené působnosti jmenovaná tajemnicí MěÚ.
Komise pro odpis pohledávek se sešla dne 13.3.2017 za účelem odpisu pohledávek
v přenesené působnosti. Komise odepsala poplatky za odpady v celkové výši
70.900,- Kč. Ve všech případech se jednalo o pohledávky, kde již došlo k prekluzi,
tedy uplynula zákonná lhůta pro vymáhání pohledávek a současně ze zákona zaniklo
právo jako takové.
Seznam dlužníků a výše dlužných částek jsou uvedeny v příloze č. 1/2017 nazvané
odpis pohledávek v přenesené působnosti za 1. čtvrtletí 2017. Tato příloha je
součástí Zápisu ze schůzky komise pro odpis pohledávek v přenesené působnosti ze
dne 13.3.2017 a radě města bude k dispozici na zasedání rady dne 7.4.2017.
Odepsané pohledávky jsou vedeny mimo účetnictví tak, aby do nich bylo možné
v případě potřeby nahlédnout.
Podle čl. 11 odst. 11.4. směrnice je rada města komisí pro odpis pohledávek
v přenesené působnosti o odpisech pohledávek z přenesené působnosti vyrozuměna
do 30 dnů po odpisu.
Pro informaci uvádíme přehled nedoplatků města k 31.12.2016 :
nájemné z bytů a služby spojené s užíváním bytů 6.312.644,- Kč
vystavené faktury, nájemné pozemků
3.826.339,- Kč
pokuty, místní poplatky
3.468.367,- Kč
v roce 2016 vymoženo exekutorem
nájemné z bytů a služby
vystavené faktury
pokuty

414.970,- Kč
38.872,- Kč
63.978,- Kč

Usnesení

: Rada města b e r e n a v ě d o m í odpis pohledávek v přenesené působnosti
provedený Komisí pro odpis pohledávek dne 13.3.2017 v celkové výši 70.900,- Kč
dle Přílohy č. 1/2017 - odpis pohledávek v přenesené působnosti za 1. čtvrtletí 2017.

5/5/2017

: Pamětní deska – Josef Kořista

Popis

: Ve schváleném rozpočtu města je na pamětní desku alokována částka 110.000,-Kč.
Kamenný památník zhotoví MgA. Miroslava Špačková. Práce na památníku byla
stanovena na 136.000,- Kč. Umělkyně není plátcem DPH. Součástí díla není
zhotovení betonového základu. Předpokládaná výše těchto režijních nákladů je cca

Usnesení

15.000,- Kč s DPH. Je nutné navýšit rozpočet této kapitoly o 40.000,- Kč.
: Rada města schvaluje navýšení položky 3399 - Ostatní záležitosti kultury v položce
– Pamětní deska o 40.000,-Kč na celkových 150.000,-Kč. Rada města pověřuje
odbor financí a OŽÚ realizací tohoto rozpočtového opatření.

6/5/2017

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

Popis

Usnesení

: S firmou E.ON Distribuce a.s. má město uzavřenu Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na přeložku zemního kabelového vedení NN v oblasti
bývalého Krasu ( dnes Nábytek Pohoda a Povodí Moravy s.p. ). Po dokončení akce
a zaměření skutečného stavu lze po schválení zřídit věcné břemeno.
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce
a.s. spočívající v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zemního
kabelového vedení NN na části p.č. 2853/35 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši
1600 Kč + DPH.

7/5/2017

: Zřízení věcného břemene

Popis

Usnesení

: S firmou E.ON Distribuce a.s. má město uzavřenu Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na přípojku pro zahrádku pana H. v zahrádkářské kolonii
Pod Horou. Po dokončení akce a zaměření skutečného stavu lze po schválení uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene.
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce
a.s. spočívající v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zemního
kabelového vedení NN na části p.č. 2694/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši
500 Kč + DPH.

8/5/2017

: Pacht pozemku panu Z. K.

Popis

: Na konci roku 2016 dala rada města panu Z. K. výpověď z nájmu pozemku
(zahrádka Černý Vršek). Pan K. dlužnou částku uhradil a požádal radu města o
obnovení smlouvy .
: Rada města schvaluje pacht části p. č. 3129/24 a 3129/54 o výměře 165 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem panu Z. K. Roční pachtovné 231,- Kč.

Usnesení

9/5/2017

: Pacht pozemku paní I.D.

Popis

: Paní I.D., nájemkyně městského bytu na Černém vršku, požádala o pronájem
zahrádky za domem. Záměr na pacht byl zveřejněn. Po schválení lze uzavřít
pachtovní smlouvu.
: Rada města schvaluje pacht části p.č. 3108/1 a 3129/1 o výměře 150 m 2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem paní I.D. Roční pachtovné 210,- Kč.

Usnesení

10/5/2017

: Pronájem nebytových prostor

Popis

: Rada města schválila na minulém zasedání vyhlášení záměru na pronájem prostor
sloužících podnikání v domě č.p. 57 na Masarykově náměstí v Bystřici nad
Pernštejnem ČR - Správě úložišť radioaktivních odpadů. Po zveřejněném záměru a
po schválení lze uzavřít I. Dodatek ke smlouvě, kterým dojde k navýšení
pronajímané plochy, a tím i k navýšení nájemného.
: Rada města schvaluje uzavření I. Dodatku ke smlouvě s ČR - Správou úložišť
radioaktivních odpadů, kterým se mění pronajímaná plocha z původních 75 m2 na
153 m2 a nájemné se zvyšuje z původních 67 500 ročního nájemného na 137 700 Kč
ročně + navýšení služeb s nájmem spojených. Nájemné činí 900 Kč/m2/rok

Usnesení

11/5/2017

: Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Popis

: Pro plánovanou akci na ulici Luční je nutné provést překládku sítě elektronických
komunikací. S firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bude po schválení
uzavřena smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací. Tato akce je
plánována na rok 2018. Město na překládku sítě poskytne České telekomunikační
infrastruktuře a.s. finanční prostředky a firma tuto překládku provede. Dále je tato
smlouva nezbytná pro potřeby stavebního řízení.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.. Předmětem smlouvy je překládka sítě
elektronických komunikací na ulici Luční. Výše nákladů na tuto překládku činí dle
cenového a technického návrhu 376 033,- Kč. Překládka je mimo daně z přidané
hodnoty.

Usnesení

12/5/2017

: Rozpočtové opatření

Popis

: V rozpočtu na rok 2017 jsou schváleny prostředky na opravy komunikací. V rámci
redukce požadavků místních částí došlo loni ke krácení požadovaných finančních
prostředků. Vzhledem k uzavření smlouvy s Colasem došlo ke kontrole
připravovaných nákladů a u 2 akcí ze 6 chybí část finančních prostředků.
: Rada města schvaluje rozpočtové opatření:
1) navýšení o 25 000 Kč u akce „ Výhybna Kozlov“ a
2) navýšení o 43 560 Kč u akce „Točna Pivonice“ .

Usnesení

13/5/2017

: Nájem pozemku

Popis

: V roce 2016 uzavřelo město s ŘSD smlouvu o právu provést stavbu na opravu
mostu na silnici I/19 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Ve smlouvě se město zavázalo
pronajmout po dobu opravy rekonstrukce ŘSD část pozemků města, které budou
po dobu opravy mostu dotčeny. Nájem pozemků bude na dobu od 1.4.2017 do
30.11.2017. Nájem se bude týkat plochy 100 m2. Výše nájemného bude 1 333 Kč.
: Rada města schvaluje pronájem části pozemků p.č. 3139/4 o výměře 49 m2, část p.č.
3141 o výměře 24 m2 a část p.č. 3142 o výměře 27 m2 Ředitelství silnic a dálnic
ČR na dobu od 1.4.2017 do 30.11.2017 ( doba opravy mostu ). Nájemné 1333 Kč.

Usnesení

14/05/2017 : Financování akcí : Volnočasové a sportovní aktivity, úprava ploch u
smuteční síně, Předhradí zříceniny hradu Zubštejna a Park miniatur v
Lužánkách
Popis

: „Volnočasové a sportovní aktivity“ byly řešeny již na minulé schůzi rady.
V mezičase vyvstala potřeba vydání další objednávky týkající se výškopisného a
polohopisného zaměření dotčeného území
jako podkladu pro projektanty
s předpokládanou cenou do 100 tisíc Kč.
Na hřbitov je v rozpočtu roku 2017 schváleno 100 tis. Kč na úpravy venkovních
dlážděných ploch před smuteční síní. S ohledem na rozsah potřebných úprav je to
částka silně podceněná a v rozpočtu chybí cca 170 tis. Kč.
Před několika léty zahájilo město projektování řemeslné vesničky na louce pod
zříceninou Zubštejna. Projekt se z různých důvodů velmi vlekl, nyní je město ve fázi,
kdy od projektanta přebírá dokumentaci pro územní řízení, na niž byla sjednána
cena 100 tis. Kč. Tato částka chybí v rozpočtu roku 2017.

Usnesení

Na minulém zasedání rady byla schválena částka na přípravu Parku miniatur
v Lužánkách. K téže akci se váže další výdaj související s přípravou, a to 10 tis. Kč
za geodetické zaměření.
: Rada města schvaluje

financování akcí Volnočasové a sportovní aktivity částkou 100.000,- Kč,
akce Úprava zpevněných ploch před smuteční síní částkou 170.000,- Kč,
akce Předhradí zříceniny hradu Zubštejna částkou 100.000,- Kč a akce Park
miniatur v Lužánkách částkou 10.240,- Kč
- návrh příslušných rozpočtových opatření
Rada města bere na vědomí
- informaci o postupu prací na koupališti a o pravděpodobném navýšení ceny
oprav.
-

15/5/2017

: Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu L.K. Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: Paní L.K. bydlí v městském bytě o velikosti 2+1.Bude se stěhovat a žádá o převod
nájemní smlouvy na M.S.
V bytě je od roku 2010 zrekonstruovaná elektřina, položeny podlahové krytiny a
kuchyňská linka se spotřebiči na míru.
Vyzdění
bytového jádra nebylo provedeno, žádná rekonstrukce ze strany
pronajímatele nebyla povolena. Žádost nesplňuje všechny podmínky, které stanovila
rada v bodě č.j. 1/12/2016 pro převod NS na byt na jiného nájemníka.
: Rada města neschvaluje převod nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v Bystřici
nad Pernštejnem na paní M.S. Byt bude zařazen do výběrového řízení na volné byty.

Usnesení

16/5/2017

: Zápis z komise výstavby ze dne 30. 3. 2017

Popis

:

1. Vladimír VEDRAL, Praha
Žádost o posouzení možnosti přístupu k pozemku parc. č. 3049 k.ú. Bystřice
n. P. přímo z pozemku parc. č. 3052/48.
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje RM zřízení věcného břemene
spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 3049 k.ú.
Bystřice n. P. z důvodu možnosti obsloužení shora uvedeného pozemku po
sousedních zemědělských pozemcích.
2. A/ Martin UHRINEC, Domanín
3. Žádost o prodej pozemku (nebo jeho části) parc. č. 1478/1 v k.ú. Domanín,
který sousedí s pozemky ve vlastnictví žadatele.
B/ Gabriela a Zdeněk Vítkovi, Domanín
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 148/1 v k.ú. Domanín, která hraničí
s pozemkem ve vlastnictví žadatelů
Osadní výbor s prodejem souhlasí a doporučuje projednání záležitosti se
sousedy.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM vyhlášení záměru a následný
prodej části pozemku parc. č. 1478/1 v k.ú. Domanín - cena 150,- Kč/m2.
Komise doporučuje pověřit osadní výbor, aby jednal i s dalšími sousedními
vlastníky.
4. Božena HOLÁ, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 1898 k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, který
rodina žadatelky dlouhodobě užívá ve víře, že je jejím majetkem.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 1898
k.ú. Bystřice n. P. – cena 150,- Kč/m2. Pozemek je dlouhodobě zaplocen a
tvoří ucelený celek s pozemky žadatelky.
5. Pavel KACHYŇA, Bystřice nad Pernštejnem
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 775 k.ú. Bystřice n. P. z důvodu
zateplení nemovitosti, které zasáhne do uvedeného pozemku ve vlastnictví

města.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM vyhotovení GP a prodej pouze 1
m šíře pozemku parc. č. 775 k.ú. Bystřice n. P. (nikoli požadovaných 1,5 m
šíře) – cena 150,- Kč/m2.
6. Dalibor HALUŠKA, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku (řadové garáže v lokalitě Černý vršek) za účelem
výstavby garáže dle nákresu ve snímku KM.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM vyhlášení záměru a prodej části
pozemku parc. č. 3129/23 a parc. č. 3131/3 k.ú. Bystřice n. P. – cena 150,Kč/m2 + DPH.
7. Jarmila PIVKOVÁ, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č.567 k.ú. Bystřice n. P., který navazuje
na pozemek ve vlastnictví žadatelky, z důvodu vytvoření podélného
parkovacího stání.
Usnesení: Stavební komise nedoporučuje RM prodej části pozemku parc. č.
567 k.ú. Bystřice n. P.. Doporučujeme souhlas s umístěním stavby – smlouva
o právu provést stavbu.
8. Jan HOLÝ, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 61/1 v k.ú. Domanínek o výměře cca
2000 m2 (pruh šířky 30 m) za účelem zřízení provozovny firmy Jan Holý,
stavební firma.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM vyhotovení GP a následný
prodej části pozemku parc. č. 61/ 1 v k.ú. Domanínek o výměře 2000 m2 se
standartními podmínkami – cena 200,- Kč/m2 + DPH.
9. Michal SVOBODA, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 3058/10 k.ú. Bystřice n. P. z důvodu
výstavby rodinného domu.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej pozemku parc. č.
3058/10 k.ú. Bystřice n. P. za účelem výstavby RD, podmínkou je koupě
navazujícího pozemku od paní R., H. a pana K. – cena 550,- Kč/m2 + DPH.
10. Jiří BARTONĚK, Žďár nad Sázavou
Žádost o zvážení možnosti prodeje stavebního pozemku v lokalitě Rovinky
pro výstavbu bytového domu o 4 až 6 bytech.
Usnesení: Stavební komise doporučuje změnu územního plánu v této
lokalitě pro výstavbu bytových domů s maximálně dvěma NP.
11. Povodí Moravy, závod Dyje, Husova 760, Náměšť nad Oslavou
Žádost o vyřešení majetkoprávního vypořádání v souvislosti s areálem
provozního střediska Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se o pozemek parc. č.
2853/50 o výměře 387 m2, který je ve vlastnictví města.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM vyhlášení záměru a prodej
pozemku parc. č. 2853/50 a zároveň pozemku parc. č. 2853/51 k.ú. Bystřice
n. P. – cena 150,- Kč/m2.
12. Město Bystřice n. P.
Návrh na zvážení možnosti odkoupení pozemků od p. Hercika a manželů
Novákových z důvodu posunutí opěrné zdi a možnosti postavení chodníku na

ulici Zahradní k. ú. Bystřice n. P.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM jednat se současnými vlastníky
pozemků parc. č. 1062/3 a 1058/1 k.ú. Bystřice n. P. o nové hranici pro
výstavbu opěrné zdi u obou pozemků.
13. Lubomír Kaša, Divišov
14. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 494/2 a 467/2 k.ú. Divišov.
Osadní výbor souhlasí s prodejem.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM vyhotovení GP na prodej části
pozemku parc. č. 494/2 a části parc. č. 467/2 k.ú. Divišov dle přiloženého
snímku KM a dále doporučuje RM schválení smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti spočívající v právu vedení potrubí na části pozemku parc.
č. 494/2.
15. Lubomír Kaša, Divišov
16. Žádost o zřízení věcného břemene na parc. č. 494/2 z důvodu uložení
vodovodního potrubí.
Osadní výbor požaduje doložení technických parametrů předmětného
potrubí.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM vyhotovení GP na prodej části
pozemku parc. č. 494/2 a části parc. č. 467/2 k.ú. Divišov dle přiloženého
snímku KM a dále doporučuje RM schválení smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti spočívající v právu vedení vodovodního potrubí na části
pozemku parc. č. 494/2.
17. Jaroslava Hloušková, Karasín
Žádost o zřízení věcného břemene z důvodu rekonstrukce vodovodní
přípojky na části pozemku parc. č. 511/3 k.ú. Karasín.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM schválit zřízení věcného
břemene na části pozemku parc. č. 511/3 k.ú. Karasín ve prospěch paní
Jaroslavy Hlouškové spočívající v právu uložení, údržby a oprav vodovodní
přípojky.
18. Petr Bukal, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 501/1 a 1207 dle nákresu ve snímku
KM k výstavbě garáže.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru a případný
prodej části pozemku parc. č. 501/1 v k.ú. Bystřice n. P. – jedná se o jiné
místo, než je uvedeno v žádosti. Cena 150,- Kč/m2 + DPH.
Vůči žádnému ze žadatelů město neuplatňuje žádnou pohledávku.
Usnesení

: 1. Rada města nedoporučuje ZM zřízení věcného břemene spočívající v právu
přístupu a příjezdu k pozemku p. č. 3049 v k. ú. Bystřice n. P.
2A. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 1478/1 v k. ú. Domanín
Martinu Uhrincovi. Cena 150 Kč/m2.
2B. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 1478/1 v k. ú. Domanín
manželům Vítkovým. Cena 150 Kč/m2.
3. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku pč. 1898 v k. ú. Bystřice n. P.
Boženě Holé. Cena 150 Kč/m2.
4. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 775 v k. ú. Bystřice n. P.
Pavlu Kachyňovi. Cena 150 Kč/m2.

5. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemků pč. 3129/23 a 3131/3 v k. ú.
Bystřice n. P. Daliboru Haluškovi. Cena 150 Kč/m2 + DPH.
6. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku pč. 567 v k. ú. Bystřice n.
P. Jarmile Pivkové. Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu
odstavné plochy.
7. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 61/1 v k. ú. Domanínek
Janu Holému. Cena 200 Kč/m2 + DPH.
8. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku pč. 3058/10 v k. ú. Bystřice n. P.
Michalu Svobodovi. Cena 550 Kč/m2 + DPH.
9. Rada města doporučuje ZM změnu územního plánu na pozemcích pč. 3061,
3058/33, 3062/1, 3062/6 a 3062/3 vše v k.ú. Bystřice n. P. na prostor pro výstavbu
bytových domů.
10. Rada města doporučuje ZM prodej pozemků pč. 2853/50 a 2853/51 v k.ú.
Bystřice n. P. Povodí Moravy za cenu 150,- Kč/m2.
11. Rada města doporučuje ZM koupi části pozemků pč. 1062/3 a 1058/1 v k.ú.
Bystřice n. P. .
12. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemků pč. 494/2 a 467/2 v k. ú.
Divišov Lubomíru Kašovi. Cena 20 Kč/m2.
13. Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro
Lubomíra Kašu spočívající v právu vedení vodovodního potrubí na části pozemku
parc. č. 494/2.
14. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 511/3
k.ú. Karasín ve prospěch paní Jaroslavy Hlouškové spočívající v právu uložení,
údržby a oprav vodovodní přípojky.
15. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 501/1 v k. ú. Bystřice n.
P. Petru Bukalovi. Cena 150 Kč/m2 + DPH.

17/5/2017

: Žádost o přidělení bytu v DPS – E.Z.

Popis
Usnesení

: Odbor SVZ žádá o přidělení bytu v DPS paní E.Z. Paní Z. bude bydlet sama, bude
využívat pečovatelskou službu – zajištění obědů, další služby podle zdravotního
stavu.
: Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS paní E.Z.

18/5/2017

: Žádost o přidělení bytu v DPS – B.K.

Popis
Usnesení

: Odbor SVZ žádá o přidělení bytu v DPS panu B.K. Pan K. bude bydlet sám, bude
využívat pečovatelskou službu – zajištění obědů, úklid a údržba domácnosti, praní
prádla, další služby podle zdravotního stavu.
: Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS panu B.K.

19/5/2017

: Žádost o přidělení bytu v DPS – J.H.

Popis
Usnesení

: Odbor SVZ žádá o přidělení bytu v DPS panu J.H. Pan H. bude bydlet sám, bude
využívat pečovatelskou službu – zajištění obědů, nákupy, dovoz k lékaři, další
služby podle zdravotního stavu.
: Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS panu J.H.

20/5/2017

: Žádost o přidělení bytu v DPS – A.D.

Popis

: Odbor SVZ žádá o přidělení bytu v DPS paní A.D. Paní D. bude bydlet sama, bude
využívat pečovatelskou službu – zajištění obědů, dovoz k lékaři, další služby podle
zdravotního stavu.
: Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS paní A.D.

Usnesení

21/5/2017

: Schválení platového tarifu ředitele DDM Ing. Karla Krondráfa

Popis

: Protože rada města ředitele škol a školských zařízení do funkce jmenuje a zároveň
stanovuje plat, schvaluje také všechny změny v platovém výměru vyplývající
z platových předpisů.
Od 1.4.2017 splňuje ing. Karel Krondráf roky započitatelné praxe. Rada města proto
mění výši platového tarifu dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 9.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje s účinností od 1.4.2017 ing. Karlovi
Krondráfovi, řediteli DDM Bystřice nad Pernštejnem změnu v platovém výměru dle
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 9.

Usnesení

22/5/2017

: Žádost Českého červeného kříže o finanční podporu

Popis

: Český červený kříž realizuje spolu s IV-Nakladatelstvím, s.r.o. vydávání brožur
zaměřených na předlékařskou první pomoc. Vydávání těchto publikací je
financováno reklamou, která je v nich uveřejněna. Český červený kříž připravil další
ediční titul s názvem „Omalovánky první pomoci“, který je určen pro děti.
Omalovánky mají nejen pobavit, ale při vybarvování obrázků něco děti naučit o
první pomoci. ČCK žádá o finanční podporu tohoto projektu a nabízí
v omalovánkách otištění celobarevné prezentace subjektu, který projekt finančně
podpoří.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem neschvaluje finanční podporu projektu
edičního titulu s názvem „Omalovánky první pomoci“.

Usnesení

