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

č. 6 / 2017
konané dne 25.4.2017
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
: Ing. Ivan Buchta, Ing. Blanka Svobodová, David Starý, Ing. Jana
Jurošová
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 5

:
:
POŘAD SCHŮZE
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Žádost ZUŠ o dofinancování dotace
Návrh na vyhlášení Nositele tradic roku 2017
Financování akcí : Odbahnění rybníků, Chodník Lesoňovice
Schválení podpisu dodatku smlouvy č.1 na akci ,,Průmyslová zóna Bystřice nad
Pernštejnem – vnitřní infrastruktura“
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2016
Schválení přijetí účelových darů - ZŠ Nádražní, ZŠ TGM
Žádost o navýšení příspěvku ZŠ Nádražní
Rozpočtová opatření
Žádost o prominutí poplatku z prodlení-V.B.
Smlouva o realizaci překládky elektronických komunikací
Žádost o příspěvek na účast na ME v klasické kulturistice
Rozpočtové opatření – WC na hřbitově
Úprava lyžařských tras – koupě čtyřkolky Gladiator

USNESENÍ:
1/6/2017

: Žádost ZUŠ o dofinancování dotace

Popis

: V lednu 2017 předložila ředitelka ZUŠ paní Mgr. Milada Krásenská radě města pro
informaci dvě žádosti o dotace, které podala na Kraji Vysočina. Šlo o žádost o
příspěvek na pořízení fagotu za cca 151.000,- Kč s 21% spoluúčastí a o žádost o
příspěvek na pořízení pianina za 190.000,- Kč se spoluúčastí cca 20%.
ZUŠ byla úspěšná v případě pianina a získala dotaci ve výši 79,9 %, čemuž odpovídá
částka 151.800,- Kč.
Základní umělecká škola tímto žádá radu města o dofinancování pořízení
nového pianina ve výši 38.200,- Kč.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje investiční dotaci ve výši 38.200,- Kč

Usnesení

na dofinancování dotace Kraje Vysočina na pořízení pianina. Rada města ukládá
odboru financí a OŽÚ provést rozpočtové opatření v této výši a schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na investiční dotaci z rozpočtu města na pořízení pianina pro
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem.

2/6/2017

: Návrh na vyhlášení Nositele tradic roku 2017

Popis

: Pro rok 2017 byl vyhlášen již 6. ročník Nositele tradic Bystřicka. Komise pro
přípravu se sešla dne 28. března 2017 a projednala návrhy na „Nositele tradic“ pro
rok 2017.
Do hodnocení zařadila tyto nové návrhy:
1. Jiskra Vír, z.s. – Malý svratecký maraton
2. Divadelní soubor Vířina – tradice ochotnického divadla
Z minulých ročníků se hodnotily níže uvedené návrhy
3. GEAM Dolní Rožínka – tradice těžby na Bystřicku
4. Josef Sedlář z Věchnova – tradice pečení chleba
5. Vlastimil Fendrych – tradice zemědělské činnosti, pěstování brambor
6. Silvestrovský běh ve Velkém Tresném
7. Košíkářství

Usnesení

Komise pro přípravu udělování tohoto titulu jednohlasně navrhla udělit titul Nositele
tradic Bystřicka 2017 „Tradici běžeckého závodu Malý svratecký maraton“, jehož
nositelem je Jiskra Vír, z.s.
Tento silniční běžecký závod se běhá nepřetržitě od r. 1954 na trati z Víru do
Nedvědice a zpět. Letos má již 64. ročník a patří k nejstarším běžeckým závodům
v republice. V rámci závodu se časem začaly běhat i závody dorostu „Běh Vírem“,
který má 51. ročník a „Běh Vírem mládeže“, který má již 39. ročník. Startovními
listinami prošlo více než 3500 závodníků z 15 zemí tří kontinentů.
Také v letošním roce je závod zařazen v celostátním běžeckém kalendáři u nás i na
Slovensku a také v rámci akce ČUS „Sportuj s námi“ pod názvem „Ve Víru běháme
všichni 2017“.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje udělit titul Nositel tradic Bystřicka
pro rok 2017 Jiskře Vír, z.s. jako nositeli „Tradice běžeckého závodu Malý
svratecký maraton“.

3/6/2017

: Financování akcí : Odbahnění rybníků, Chodník Lesoňovice

Popis

: Na Odbahnění rybníků v Domaníně, Na Rovinkách a Ve Vojetíně schválila rada
města v únoru 2017 finanční prostředky na rozbor sedimentů (34,5 tis. Kč), v další
fázi je nutné provést geodetické zaměření v celkové ceně 31,5 tis. Kč.
Projekt Chodníku v Lesoňovicích podél silnice I/19 se podařilo posunout do fáze
územního řízení. Dříve dojednaná cena dokumentace pro územní řízení činí necelých
140 tis. Kč, letošní rozpočet však na tuto akci žádné peníze neobsahuje.

Usnesení

: Rada města schvaluje
- financování akcí Odbahnění rybníků částkou 31.500,- Kč a akce Chodník v
Lesoňovicích částkou 140.000,- Kč
- návrh příslušných rozpočtových opatření

4/6/2017

: Schválení podpisu Dodatku č. 1 smlouvy s firmou STRABAG a.s. na akci
,,Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura“

Popis

:

Odbor správy majetku a investic předkládá radě města k odsouhlasení
podpis Dodatku č. 1 smlouvy s firmou STRABAG a.s. na akci Průmyslová zóna

Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura. V dodatku smlouvy je řešena
změna ceny díla. Změna ceny díla spočívá ve změnách stavby a jejích častí. Jedná se
o změny stavby, které byly zapříčiněny vyjádřením správců budoucích sítí,
vyjádřením životního prostředí a vylepšením infrastruktury a větší využitelností
pozemků.
Ve změně ceny díla jsou zahrnuty i méněpráce. Méněpráce spočívá
v nevytvoření odbočky komunikace. Při projekčních pracích nebyli známi budoucí
investoři v průmyslové zóně a ani parcelace. Proto byla vytvořena odbočná
komunikace, která mohla být zárodkem pro vyvedení další budoucí komunikace do
hloubky průmyslové zóny pro další možné investory. V současné době je jasné, že
pozemek za odbočkou je v jednání k odprodeji firmě REAP(ADOZ), a proto je
odbočka zbytečná. Méněpráce tak činí částku ve výši 245 000,- Kč.
Za účelem optimálního využití plochy průmyslové zóny navrhlo Město
Bystřice nad Pernštejnem změnu trasy dešťové kanalizace tak, aby se co nejvíce
přimkla k hranici ochranného pásma železnice. Tím bude eliminována plocha
neprodejného/nevyužitelného pozemku v prostoru mezi dešťovou kanalizací a
hranicí ochranného pásma železnice. Vícepráce spočívá v prodloužení trasy o cca 35
metrů a osazení 3 odboček, VP byla dodavatelem vyčíslena na 177 000,- Kč.
Provozovatelem veškerých splaškových kanalizací na území města Bystřice
nad Pernštejnem je Vodárenská akciová společnost a.s. Z téhož důvodu vykonává
zástupce Vodárenské akciové společnosti u stavebního objektu splaškové kanalizace
funkci technického dozoru. Po prostudování projektové dokumentace a na základě
svých zkušeností s provozováním tlakové kanalizace ve stávající průmyslové zóně
navrhl TDI za účelem optimalizace provozu kanalizace dílčí úpravy a dovybavení
systému. Protože v současnosti má již město rozjednán prodej pozemků v
průmyslové zóně investorům, jeví se jako racionální provést odbočení z hlavního
řadu pro jejich přípojky již nyní. Důvodem tohoto postupu je zamezení následným
zásahům do řadu a zejména do nově provedených povrchů komunikace. Jedná se o 4
odbočení pro 4 přípojky budoucích investorů. Vícepráce spočívá v úpravě
proplachovací a odvzdušňovací šachty a jejích vystrojení. Součástí změny je také
vysazení 4 ks odboček na hlavním řadu kanalizace za účelem napojení 4 investorů.
Tato úprava byla dodavatelem vyčíslena na 183 000,- Kč.
Další změna je změna trasy zaokruhování vodovodu. Změna byla vyvolána
požadavkem orgánů ochrany přírody, protože část navržené trasy vede v těsné
blízkosti starých vzrostlých stromů, jejichž kořenový systém by neumožnil
zrealizovat stavbu v plánované trase. Projektant proto zpracoval dokumentaci
změněné trasy, která byla kladně projednána se všemi dotčenými orgány a povolena
vodoprávním úřadem. Změna spočívá ve změně trasy vodovodu a protože tato
změna obsahuje i méněpráce, je částka nižší, a to 121 000,- Kč.
Změnou č. 5 je uložení NN chrániček pod těleso komunikace. Město Bystřice
nad Pernštejnem má již rozjednán prodej pozemků průmyslové zóny 4 budoucím
investorům. Za účelem jejich budoucího napojení na síť NN (aniž by došlo
k zásahům do nově vybudované komunikace) bylo s dodavatelem elektrické energie
dohodnuto umístění chrániček pod komunikací. Změna spočívá v uložení chrániček
pod komunikací za účelem budoucího napojení investorů na síť NN. Dodavatelem
byla vyčíslena na 20 000,- Kč.
Změnou č. 6 je vybudování chrániček pro datovou síť. Projektant při návrhu
inženýrských sítí nepočítal s napojením průmyslové zóny na datové komunikační
sítě. Jelikož je napojení na optickou síť v dnešní době standardem a již jsou známi
budoucí investoři v průmyslové zóně, má město Bystřice nad Pernštejnem záměr
položit v žádoucích trasách chráničky pro budoucí optickou síť. Provedení je nutné
již nyní, aby se v budoucnu nezasahovalo do hotových konstrukcí, zejména pak do

Usnesení

komunikace. Změna spočívá v položení chrániček pro datovou síť v trasách
navržených tak, aby kromě páteřního rozvodu vznikly i přípojky pro 4 budoucí
investory. VP byla vyčíslena na 203 000,- Kč.
Poslední změnou je osazení odbočení z vodovodu. I tato změna vyplývá
z faktu, že město Bystřice nad Pernštejnem jedná se čtyřmi vážnými zájemci o koupi
pozemku v průmyslové zóně. Z důvodu nezasahování do hotových konstrukcí a
zejména do komunikace, navrhuje se vysazení 4 odbočení z hlavního řadu vodovodu.
Změna spočívá ve vysazení 4 ks odboček na hlavním řadu vodovodu za účelem
napojení 4 investorů. Cena této vícepráce je 27 000,- Kč.
Celkové navýšení ceny je o 245 360,15,- Kč bez DPH. Náklady budou
hrazeny z rozpočtu určeného na tuto akci. Poskytovatel dotace CZECHINVEST dal
k provedení změn souhlas.
: Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy s firmou STRABAG a.s. na

akci ,,Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura“
5/6/2017

: Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2016

Popis

: Zákon o účetnictví stanovuje krajům a obcím povinnost schvalovat závěrky
příspěvkových organizací, které si zřídily. Na základě Směrnice o schvalování
účetních závěrek a na základě předložené zprávy finančního výboru, do jehož
činnosti spadá kontrola závěrek příspěvkových organizací, předkládá finanční výbor
zprávu o výsledku kontrol a doporučuje Závěrky příspěvkových organizací ke
schválení
Odbor financí a OŽÚ navrhuje radě města ke schválení účetní závěrky těchto
příspěvkových organizací :
Základní škola T.G.Masaryka Bystřice nad Pernštejnem
Základní škola Nádražní 615
Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem
Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem
Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem
Závěrky PO jsou v papírové podobě k dispozici k nahlédnutí na odboru financí a
OŽÚ města.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje účetní závěrky příspěvkových
organizací zřízených Městem Bystřice nad Pernštejnem :
Základní škola T.G.Masaryka Bystřice nad Pernštejnem
Základní škola Nádražní 615
Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem
Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem
Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem

6/6/2017

: Schválení přijetí účelových darů – ZŠ Nádražní, ZŠ TGM

Popis

: Ředitelé základních škol žádají radu města o schválení přijetí účelových darů pro obě
základní školy.
Základní škola Nádražní 615 žádá o schválení účelového daru ve výši 3.000 Kč od
firmy Wera Werk s.r.o. za účelem nákupu spotřebního materiálu na projekt „Noc
s Andersenem“.
Základní škola TGM žádá o schválení účelového daru ve výši 10.000 Kč od
společnosti TS města a.s. za účelem nákupu věcných cen souvisejících se soutěží ve
sběru papíru.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přijetí účelového daru pro Základní
školu Nádražní 615 ve výši 3.000 Kč od firmy Wera Werk s.r.o. na projekt „Noc

Usnesení

s Andersenem“ a přijetí účelového daru pro Základní školku TGM ve výši 10.000
Kč od společnosti TS města a.s. na nákup věcných cen souvisejících se soutěží ve
sběru papíru.

7/6/2017

: Žádost o navýšení příspěvku ZŚ Nádražní

Popis

: Pan ředitel ZŠ Nádražní Mgr. Martin Horák žádá radu města o navýšení provozního i
investičního příspěvku pro PO ZŠ Nádražní na rok 2017. Důvodem navýšení
provozního příspěvku je změna provozovatele atletického hřiště a navýšení účelově
určeného investičního příspěvku jsou výdaje související s projektem Podpora
infrastruktury – vše dle Žádosti
: Rada města schvaluje navýšení příspěvku Základní škole Nádražní 615 dle žádosti a
současně ukládá odboru financí a OŽÚ provést rozpočtová opatření.

Usnesení

8/6/2017

: Rozpočtová opatření

Popis

: Odbor financí a OŽÚ předkládá radě města ke schválení výdajová rozpočtová
opatření č. 35-55, příjmová rozpočtová opatření č. 9-12 a financování č. 9-12.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení výdajových rozpočtových
opatření č. 35-55, příjmových rozpočtových opatření č. 9-12 a financování č. 9-12

Usnesení

9/6/2017

: Žádost o prominutí poplatku z prodlení –V.B.

Popis

Usnesení

: Paní V.B. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za
období 8/2013 až 7/2014 uhradila a zaplatila také polovinu poplatku z prodlení.
Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení. Na základě Směrnice o
vymáhání pohledávek je možno tuto částku odpustit.
: Rada města schvaluje prominutí poloviny poplatku z prodlení paní V.B.

10/6/2017

: Smlouva o realizaci překládky elektronických komunikací

Popis
Usnesení

: V souvislosti s akcí „Chodník Lesoňovice“ je pro stavební řízení nutné přesunout
dvojitý patkový stožár u čísla popisného 21 v Lesoňovicích o 1 metr. Vzhledem
k tomu, že se jedná o nutnou investici, hradí ji město.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v místní části
Lesoňovice. Náklady na tuto přeložku činí 98 477 Kč. Smlouva je přiložena
v podkladech pro jednání.

11/6/2017

: Žádost o příspěvek na účast na ME v klasické kulturistice

Popis

: Dne 24.4.2017 obdrželo vedení města žádost o příspěvek na podporu účasti P.S. na
ME v kulturistice juniorů ve Španělsku, které se uskuteční ve dnech 3. – 8.5.2017.
P.S. startuje za TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem.
Na ME ho nominoval Svaz kulturistiky a fitness ČR. Předpokládané náklady na ME
budou činit cca 50.000,- Kč, jen cena letenky je 7.250,- Kč. Předseda Oddílu
kulturistiky žádá za TJ Sokol o poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč..
Bližší informace v žádosti, která je přílohou.
Členové komise se korespondenčně k žádosti vyjádřili, souhlasili s částkou 10.000,- .
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na
účast P.S. na ME v klasické kulturistice juniorů ve Španělsku a současně ukládá
odboru financí a OŽÚ provedení rozpočtového opatření v této výši.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu na individuální dotaci z rozpočtu města
ve výši 10.000,- Kč pro TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem na účast P.S.na ME
v klasické kulturistice juniorů ve Španělsku

Usnesení

12/06/2017 : Rozpočtové opatření - WC na hřbitově
Popis

Usnesení

: Tajemnice městského úřadu předkládá radě města rozpočtové opatření, které souvisí
s rekonstrukcí WC na hřbitově, přičemž celé náklady nejsou pokryty rozpočtem na
rok 2017.
Rekonstrukce WC na městském hřbitově byla na základě poptávky zaslané třem
firmám naceněna na částku 600 tis. Kč. Tato částka byla schválena zastupitelstvem
města v prosinci 2016 do rozpočtu roku 2017.
V průběhu celkové rekonstrukce WC a výměny oken a dveří bylo nutné provést
některé vícepráce, které nebylo možné s ohledem na rozsah rekonstrukce
předpokládat. Jedná se o zcela nové omítky pro montáž obkladů, oškrabání malby,
osekání omítky soklů, která začala samovolně opadávat, opravy stěn, dobetonování
podlah před položením dlažby, zhotovení podkladů pro montáž nových parapetů,
montáž podhledů nad hlavní vstupní dveře do smuteční síně, mincovní automat
včetně trafa a montáž interiérového osvětlení. Celková cena těchto víceprací je
141.100 Kč bez DPH, částka s DPH činí 170.731 Kč.
: Rada města schvaluje rozpočtové opatření
ve výši 170.731 Kč včetně DPH na dokončení rekonstrukce WC na městském
hřbitově.

13/6/2017

: Úprava lyžařských tras – koupě čtyřkolky Gladiator UTV 830 EX ESP

Popis

: V posledních letech zajišťoval úprava lyžařských tras v okolí Bystřice nad
Pernštejnem pomocí rolby areál Borovinka. Tuto rolbu hodlá areál v letošním roce
prodat. Úprava lyžařských běžeckých tras tak nebude v zimním období zajištěna.
Na základě této informace proběhlo několik jednání o možnosti zajištění lyžařských
stop. Jednak to byla žádost u lyžařského klubu v Novém Městě na Moravě, zda by
pro město Bystřici nad Pernštejnem nezajistil úpravu lyžařských tras. Žádost města
nebyla lyžařským klubem Nové Město na Moravě z časových důvodů akceptována.
Město dále oslovilo provozovatele nejbližších lyžařských vleků, kteří mají
k dispozici rolbu. Těmito provozovateli bylo městu vysvětleno, že tyto rolby nejsou
vhodné pro projíždění stop, a to zejména s ohledem na jejich velikost a rozdílnosti
pásů.
Poslední možností je zajistit úpravu stop vlastními silami. Město svoji situaci
projednalo s provozovatelem žďárských tras, který městu pro najíždění stop
doporučil koupi čtyřkolky s příslušenstvím. Současně pro koupi čtyřkolky doporučil
bystřickou firmu Baher, se kterou má vynikající zkušenosti.
Radě města je předkládán návrh na koupi čtyřkolky Gladiator UTV 830 EX ESP
včetně příslušenství (pásy, čelní sklo, vyhřívání…), přičemž úpravu stop bude
zajišťovat městská firma TS města a. s., která by případně stroj využívala i v letních
měsících. Technické služby budou stroj využívat formou výpůjčky. Úpravu stop
budou zajišťovat za cenu obvyklou a dále budou zajišťovat servis a garážování
stroje. Celková investice by neměla přesáhnout částku 450 tis. Kč bez DPH.
: Rada města schvaluje nákup čtyřkolky Gladiator UTV 830 EX ESP včetně
příslušenství.
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