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

č. 8 / 2017
konané dne 6.6.2017
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté

Omluveni

Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin
Horák, Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil
Ondra
:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Blanka Svobodová, Ing. Zdeněk Mašík, Věra Hanáková, Ing.
Tomáš Straka, Ing. Aleš Sitař, Ing. Ivan Buchta, Stanislav Loukota,
Ing. Jaroslava Chalupová, Ing. Jana Jurošová, Ing. Roman Kekrt
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 7

:
:
POŘAD SCHŮZE

1 / 8 / 2017 Rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Bystřice nad Pernštejnem – kanalizace a
vodovod Domanínek“ a zvážení možnosti rozšíření akce o realizaci „Novostavba
vodovodu Na Pile“
2 / 8 / 2017 Rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Optická síť města Bystřice nad
Pernštejnem“
3 / 8 / 2017 Financování akcí: Komunikace Domanínský rybník – Borovinka, Autobusová
zastávka Novoměstská u PENNY Marketu, Centrum zelených vědomostí
4 / 8 / 2017 Účetní závěrka společnosti EDEN CENTRE, s.r.o. za rok 2016
5 / 8 / 2017 Výroční zpráva společnosti Bystřická tepelná s.r.o. za rok 2016
6 / 8 / 2017 Zpevnění cesty v Divišově
7 / 8 / 2017 Projekt na odprášení tuhých látek kotlů na spalování dřevní biomasy
8 / 8 / 2017 Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2016
9 / 8 / 2017 Projektová příprava
10 / 8 / 2017 Fond rozvoje bydlení
11 / 8 / 2017 Rozpočtová opatření
12 / 8 / 2017 Ohlášení záměru na pronájem velkokapacitní kuchyně Nádražní 615
13 / 8 / 2017 Účetní závěrka společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. za rok 2016
14 / 8 / 2017 Účetní závěrka společnosti Poliklinika města Bystřice n.P za rok 2016
15 / 8 / 2017 Účetní závěrka společnosti Eden servisní s.r.o. za rok 2016
16 / 8 / 2017 Určení místa pro konání slavnostních obřadů
17 / 8 / 2017 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – J.C.
18 / 8 / 2017 Schválení dotace na obnovu fasád na Masarykově náměstí
19 / 8 / 2017 Schválení smlouvy o dílo na vypracování Změny č. 2 ÚP Bystřice nad
Pernštejnem
20 / 8 / 2017 Petice proti opakovanému rušení nočního klidu

21 / 8 / 2017 Doplatky odměn jednatelů městských společností za rok 2016
22 / 8 / 2017 Žádost o přidělení bytu v DPS
23 / 8 / 2017 Zřízení věcného břemene

USNESENÍ:
1/8/2017

: Rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Bystřice nad Pernštejnem –
kanalizace a vodovod Domanínek“ a zvážení možnosti rozšíření akce o
realizaci „Novostavba vodovodu Na Pile“

Popis

: Město finišuje s přípravou této akce tak, aby ji bylo možné během letošního roku
zrealizovat. Protože se jedná o komplexní akci, probíhá společné výběrové řízení
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a města Bystřice nad Pernštejnem za účelem
nalezení společného dodavatele jak pro objekty investované SVK, tak i pro objekty
investované městem.
Stavební objekty města jsou dešťová kanalizace a veřejná část domovních přípojek
splaškové kanalizace. Vše ostatní investuje SVK a město na realizaci přispívá dle
obvyklých pravidel financování SVK.
Vítěznou nabídku podala firma SPH stavby s.r.o. Rekapitulace cen ( bez DPH )
jednotlivých stavebních objektů je v příloze této předkládací zprávy. V druhé příloze
jsou připojeny návrhy Smluv o dílo na oba objekty investované městem, kde je do
cen napočtena ještě poměrná část Ostatních a vedlejších nákladů, které nejsou
v rekapitulaci uvedeny.
Celková částka na akci vodovod a kanalizace Domanínek byla vysoutěžena za částku
9 919 508,69 Kč bez DPH. Akce byla investorsky rozdělena na dvě části: investor
město – dešťová kanalizace a veřejná část přípojek splaškové kanalizace a druhým
investorem je Svazek vodovodů a kanalizací – novostavba a rekonstrukce vodovodů
a kanalizací (podle svazkových pravidel novostavby platí ze 100 % město a u
rekonstrukcí 70 % SVK a 30 % město – vše bude hrazeno SVK formou příspěvku a
je v městském rozpočtu).

Usnesení

Z důvodu budování mostu přes I/19 (Baťův kanál) bude nutné kvůli navazující cestě
zrealizovat část vodovodu Na Pilu (aby se nemusela rozkopávat nová cesta). A zde
se nabízí otázka, zdali nerealizovat akci vodovod Na Pile celou, neboť projekt je
stavebně povolen. V rozpočtu na rok 2017 je na akci Domanínek 13,54 mil. Kč. Je
tedy vysoutěženo 10 mil. Kč bez DPH. Realizace vodovodního řadu Na Pile je
předběžně odhadována na 1,8 mil. Kč, přičemž zbývá ještě dostatečná rezerva
v rozpočtu.
: 1) Rada města schvaluje firmu SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem, IČO 26230470 jako vybraného dodavatele akce „Bystřice nad
Pernštejnem – kanalizace a vodovod Domanínek“ pro stavební objekty investované
městem Bystřice nad Pernštejnem za níže uvedené ceny díla :
- Rekonstrukce dešťové kanalizace
610.094,42 Kč bez DPH
- Veřejná část přípojek splaškové kanalizace
915.456,09 Kč bez DPH
2) Rada města schvaluje podpis příslušných smluv o dílo dle přílohy.
3) Rada města schvaluje realizaci akce Novostavba vodovodu Na Pile.

2/8/2017

: Rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Optická síť města Bystřice nad
Pernštejnem“

Popis

: U akce „Optická síť města Bystřice nad Pernštejnem“ proběhly všechny zákonem
stanovené úkony výběrového řízení a v současné době může rada města rozhodnout
o výběru nejvhodnější nabídky.

Jak vyplývá z přiložených dokladů, zakázka je rozdělena na dvě části – část A
zahrnuje stavbu venkovních optických tras po sídlištích plus propojení sídlišť a část
B zahrnuje domovní optické rozvody ve všech bytových domech na obou sídlištích.
V obou částech předložila nejlepší nabídku firma FiberTech s.r.o., kterou hodnotící
komise navrhuje za vybraného dodavatele na obě části zakázky.
Příloha obsahuje veškeré dokumenty
administrovala.
Usnesení

od firmy RTS, která výběrové řízení

: Rada města rozhoduje na základě provedeného výběrového řízení o výběru
dodavatele akce „Optická síť města Bystřice nad Pernštejnem“ takto :
část A : FiberTech s.r.o., č.p. 207, 533 42 Živanice, IČO 288 12 166 za cenu
6.227.099,70 Kč bez DPH
- část B : FiberTech s.r.o., č.p. 207, 533 42 Živanice, IČO 288 12 166 za cenu
3.221.882,00 Kč bez DPH
Rada města schvaluje podpis příslušných smluv o dílo dle přílohy.
-

3/8/2017

: Financování akcí : Komunikace Domanínský rybník – Borovinka,
Autobusová zastávka Novoměstská u PENNY Marketu, Centrum
zelených vědomostí, Černé skládky

Popis

: V únoru 2017 schvalovala rada města finanční prostředky na projekční přípravu
akce Komunikace Domanínský rybník – Borovinka. V rámci řešení vztahů
k pozemkům bylo nutné zadat zpracování geometrického plánu pro zřízení věcného
břemene, na který je třeba schválit dodatečných 15 tisíc Kč.
Už asi rok řeší město problém týkající se dojíždějících do GAMY Jimramov a jejich
nepředpisového nastupování a vystupování z linkového autobusu v prostoru
křižovatky u PENNY. Po několika zamítnutých organizačních a technických
řešeních nyní město směřuje k variantě zřízení regulérní autobusové zastávky na
ulici Novoměstské naproti PENNY Marketu v blízkosti křižovatky. Zřízení zastávky
v tomto místě vyžaduje stavební úpravy, jejichž rozsah je pozitivně předjednán
s Policií i Správou silnic. Nyní bude zahájeno projektování. Cena zaměření a
projekčních prací se bude blížit 100 tis. Kč.
Se zpožděním cca 2 let realizuje město jednu drobnost týkající se ještě stavby CZV.
Tomáš Rossí vyrobil slíbený erb města, který následně umístí na kámen – klenák nad
průjezdem ze dvora do skanzenu. Tehdy dojednaná cena činí 15 tis. Kč.
V návaznosti na demolici domu naproti zimnímu stadionu v Lužánkách je třeba
ještě vynaložit 40 tis. Kč na likvidaci vzniklé černé skládky, jejímž základem byly
větve a dřevo z vykácených stromů a keřů, k nimž občané okamžitě začali přikládat
další odpad.

Usnesení

: Rada města schvaluje
- financování akcí Komunikace Domanínský rybník – Borovinka částkou
15.000,- Kč, akce Autobusová zastávka Novoměstská u PENNY Marketu
částkou 100.000,- Kč, akce Centrum zelených vědomostí částkou 15.000,Kč a Černé skládky částkou 40.000,- Kč.
- návrh příslušných rozpočtových opatření

4/8/2017

: Účetní závěrka společnosti EDEN CENTRE, s.r.o. za rok 2016

Popis

: Společnost EDEN CENTRE, s.r.o. tímto předkládá valné hromadě společnosti, jejíž
působnost vykonává rada města, Řádnou účetní závěrku za rok 2016.
Hlavním a převažujícím předmětem činnosti je provozování zemědělské činnosti

Usnesení

v kravínu na Nových Dvorech a na polnostech ve vlastnictví města. Doplňkovou
aktivitou společnosti je podnikání ve stravovacích službách provozované jednak
v provozu Café Ohrada u Centra zelených vědomostí a jednak při jednorázových
akcích pořádaných v areálu Centra zelených vědomostí.
V obou činnostech vykázala společnost ztrátu.
Hospodaření střediska zemědělské výroby bylo v roce 2016 ještě významně
ovlivněno způsobem řízení bývalého ředitele, i když z firmy odešel již v únoru
2016. V tomto období však již bylo rozhodnuto o struktuře plodin pro rok 2016,
ozimy již byly zasety. Nový ředitel měl proto v tomto roce jen velmi omezený
prostor pro uplatnění svého způsobu hospodaření. Podobně v živočišné výrobě byl
rok 2016 především obdobím usilování o postupné zlepšování chovu. Opatření
provedená během roku a zejména pak příprava na hospodářský rok 2017 jsou pro
jednatele i dozorčí radu důvodem k přesvědčení, že tento rok bude z hlediska
hospodářského výsledku zemědělských činností výrazně lepší.
Z rozboru nákladů a výnosů stravovacích činností vyplývá, že převažující podíl na
vzniklé ztrátě mělo provozování Café Ohrada. I zde přijalo vedení společnosti
zásadní opatření a rok 2017 bude obdobím, během něhož si společnost ověří, zda
jsou stravovací činnosti z jejího hlediska dlouhodobě perspektivní nebo zda je třeba
je utlumit.
Účetní závěrku společnosti za rok 2016 projednala dne 22. května 2017 dozorčí rada,
která ji schválila včetně návrhu na způsob vypořádání ztráty.
: Rada města ve funkci Valné hromady společnosti EDEN CENTRE, s.r.o. schvaluje
Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 a rozhoduje o úhradě ztráty
společnosti ve výši 437.942,20 Kč jejím převedením na účet neuhrazené ztráty
minulých let.

5/8/2017

: Výroční zpráva společnosti Bystřická tepelná s.r.o. za rok 2016

Popis

: Jednatel společnosti, ředitel společnosti a dozorčí rada společnosti předkládají radě
města v působnosti valné hromady řádnou účetní závěrku společnosti Bystřická
tepelná s.r.o. za rok 2016. Dozorčí rada prostudovala tuto závěrku a vyslovila
souhlas. Jednatel navrhuje rozdělení zisku následovně. Hospodářský výsledek – zisk
po zdanění za rok 2016 činí 1 126 684,37 Kč. Návrh na rozdělení zisku je 103 380,Kč do sociálního fondu, 10 000,- Kč do fondu reprezentace a 1 013 004,37 Kč do
nerozděleného zisku.
: Rada města v působnosti valné hromady společnosti Bystřická tepelná s.r.o.
schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a souhlasí s rozdělením zisku společnosti
Bystřická tepelná s.r.o. následovně : zisk po zdanění rozdělit 103 680,- Kč do
sociálního fondu, 10 000,- Kč do fondu reprezentace a 1 013 004,37 Kč do
nerozděleného zisku.

Usnesení

6/8/2017

: Zpevnění cesty v Divišově

Popis

: V současné době se rekonstruuje silnice I/19 vedoucí i přes Divišov. S provádějící
firmou byla předjednána možnost zpevnění cesty směrem k mostu Taliánu. Jedná se
o zpevnění cesty štěrkem v ceně do 60 tis. Kč.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje zpevnění cesty v Divišově v ceně do
60 tis. Kč.

Usnesení

7/8/2017

: Projekt na odprášení tuhých látek kotlů na spalování dřevní biomasy

Popis

: V důsledku změny zákonné úpravy došlo v některých případech k razantnímu
snížení emisních limitů u kotelen. V případě městské kotelny se tato změna týká
tuhých látek, kdy původní limit 250 mg.m-3 byl snížen na 30 mg.m-3. Prakticky
jediným řešením je instalace filtrů. V letošním roce plánuje město projektovou

Usnesení

přípravu, která by neměla přesáhnout částku 200 tis. Kč. Realizace by měla
proběhnout v příštím roce, přičemž náklady by neměly přesáhnout 8 mil. Kč.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje pořízení projektu na odprášení
tuhých látek kotlů na spalování dřevní biomasy.

8/8/2017

: Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2016

Popis

: Předseda představenstva společnosti TS města, a.s. Ing. Roman Kekrt předložil radě
města výroční zprávu společnosti za rok 2016 a účetní závěrku s přílohami. Zpráva
auditora a jeho výrok je bez výhrad.
Dále ředitel navrhuje schválení stejné auditorské společnosti pro ověření účetní
závěrky pro rok 2017 jako v uplynulých letech.
: 1. Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s.
 bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami
 bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti o stavu majetku k 31.12.
2016
 schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016, která vykazuje zisk ve výši
1 642 611,51 Kč
 souhlasí s následným zúčtováním zisku na
účet 421100 – základní rezervní fond 83 000,00 Kč
účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let
559 611,51 Kč
účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let
0,00 Kč
účet 364100 – výplata podílu na zisku
1 000.000,00 Kč
Výplata podílu na zisku bude vyplacena na běžný účet akcionáře – Města Bystřice
nad Pernštejnem do 15.7.2017.
2. Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TS města, a.s. schvaluje pro
ověření účetní závěrky pro rok 2017 společnost A.C.A. Audit, s.r.o., Žďár nad
Sázavou.

Usnesení

9/8/2017

: Projektová příprava

Popis

: Zástupci města svolali schůzku se zástupci Vodárenská akciové společnosti a Svazu
vodovodů a kanalizací, kde byly projednány jednak investiční záměry města a dále
potřeba oprav vodovodů či kanalizací:
- V souvislosti s přípravou parkoviště na ulici Lipová u domu čp. 873 – 875
vyvstala potřeba rekonstrukce vodovodu před tímto domem
- Do areálu Pohoda je v současné době nevyhovující vodovodní připojení.
Technickým řešením je prodloužení vodovodního řadu zezadu od stavebnin
Zeman.
- V bývalém areálu Čemolenu, kde již sídlí několik firem a další se přistavují,
je zcela nevyhovující kanalizace i vodovod. Tento stav je také nutno řešit.
: Rada města schvaluje pořízení těchto projektů:
1. Bnp – RV ul. Lipová
2. BnP – NV Suchý kopec
3. BnP – NK a NV areál Čemolenu

Usnesení

10/8/2017

: Fond rozvoje bydlení

Popis

: Na základě Výzvy na předkládání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení obdrželo
město 3 žádosti s částkou čerpání 230 tis. Kč. Žádosti byly projednány v komisi
FRB.
V příloze je přiložena zpráva komise o hospodaření za rok 2016.
Odbor financí a OŽÚ vyhlásí v případě projeveného zájmu občanů v červenci 2017
2.kolo výzvy na předkládání žádostí o půjčku

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí půjček dle návrhu komise
FRB a pověřuje odbor financí a OŽÚ vypsáním 2. kola výzvy

11/8/2017

: Rozpočtová opatření

Popis

: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení provedení
rozpočtových opatření č. 56-73, příjmových rozpočtových opatření
financování 13-22
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení
rozpočtových opatření č. 56-73, příjmových rozpočtových opatření
financování 13-22.

Usnesení

výdajových
č. 13-15 a
výdajových
č. 13-15 a

12/8/2017

: Ohlášení záměru na pronájem velkokapacitní kuchyně Nádražní 615

Popis

: Koncem srpna 2017 končí i současná nájemní smlouva s provozovatelem
velkokapacitní kuchyně na ulici Nádražní 615 v Bystřici nad Pernštejnem. Kuchyň
slouží k zajištění školního stravování v základních školách zřízených městem a na
gymnáziu. Dle školského zákona má povinnost zajistit školní stravování škola,
nicméně jako zřizovatel příspěvkové organizace přebírá tuto povinnost za základní
školy město. Gymnázium, jehož zřizovatelem je kraj, by mělo na poskytovatele
stravy vypsat výběrové řízení. Tato skutečnost bude projednávána na Kraji Vysočina
velmi brzy, a to ve chvíli, kdy kraj zřídí komisi.
Provoz kuchyně v předchozích letech zajišťovala na základě nájemní smlouvy firma
SCOLAREST. Provozování kuchyně bylo po celou dobu činnosti bez problémů –
komunikace s firmou byla také na výborné úrovni. Ekonomicky je tento způsob
provozování a zajištění školního stravování opět pro město nejvýhodnější. Odbor
financí a OŽÚ navrhuje pokračovat ve spolupráci se současným provozovatelem
vývařovny.
Proces výběru provozovatele stravování byl konzultován s firmou RTS a proběhlo
jednání s řediteli škol a zástupcem firmy Scolarest. Bylo dohodnuto pokračování
spolupráce a byl definován obsah záměru na pronájem vývařovny. Radě města je
předložen ke schválení obsah záměru.
: Rada města schvaluje vypsání záměru na pronájem vývařovny na ulici Nádražní 615
Bystřice nad Pernštejnem za účelem zajištění školního stravování, a to za podmínek
definovaných v příloze.

Usnesení

13/8/2017

: Účetní závěrka společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. za rok 2016

Popis

: Jednatel společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. Ing. Zdeněk Mašík přednesl radě
města Zprávu o účetní závěrce společnosti za rok 2016, která je přílohou k zápisu
jednání rady města.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem ve funkci valné hromady společnosti Areál
sportu a kultury s.r.o. schvaluje :
- Účetní závěrku společnosti za rok 2016
- Rozhodnutí společníka ve funkci valné hromady
- Hospodářský výsledek – ztrátu v účetním období ve výši 1 975.756 Kč
- Úhradu ztráty v plné výši jediným společníkem

Usnesení

14/8/2017

: Účetní závěrka společnosti Poliklinika města Bystřice n.P za rok 2016

Popis

: Jednatelka společnosti Poliklinika města Bystřice n.P. s.r.o. Ing. Jaroslava
Chalupová přednesla radě města Zprávu o účetní závěrce společnosti za rok 2016,
která je přílohou k zápisu jednání rady města
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem ve funkci valné hromady společnosti
Poliklinika města Bystřice n.P. s.r.o. schvaluje :
-účetní závěrku společnosti za rok 2016

Usnesení

-rozhodnutí společníka ve funkci valné hromady
-hospodářský výsledek – zisk ve výši 436 282,77 Kč zaúčtovat :
- povinný podíl na rezervní fond
- zůstatek na snížení účtu neuhrazená ztráta minulých let

15/8/2017

: Účetní závěrka společnosti Eden servisní s.r.o. za rok 2016

Popis

: Jednatel společnosti Eden servisní s.r.o. Mgr. Josef Vojta předložil radě města
Zprávu o výsledku hospodaření společnosti za rok 2016 a účetní závěrku společnosti
za rok 2016.
: Rada města Bystřice n. P. ve funkci valné hromady společnosti Eden servisní s.r.o.
schvaluje :
- Účetní závěrku společnosti za rok 2016
- Rozhodnutí společníka ve funkci valné hromady
- Hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 103 934,48 Kč
- Zaúčtování hospodářského výsledku – ztráty na účet neuhrazená ztráta
minulých let

Usnesení

16/8/2017

: Určení místa pro konání slavnostních obřadů

Popis

:

Usnesení

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schválila již v dřívějším období místa pro
konání slavnostních obřadů - především svatebních.
Těmito místy jsou Kulturní dům, Luční čp. 764, Bystřice nad Pernštejnem a
Městské muzeum, Masarykovo náměstí čp. 1, Bystřice nad Pernštejnem.
Manželství se potom uzavírá v těchto místech určených obcí pro konání
slavnostních obřadů bez stanovení správního poplatku za obřad. Současně je dnem
určeným pro konání uzavírání manželství stanovena sobota. V tento den se tyto
slavnostní obřady konají rovněž bez nutnosti úhrady správního poplatku.
Pokud se obřady konají na přání snoubenců na kterémkoliv jiném vhodném místě
nebo mimo dobu stanovenou radou obce, potom matriční úřad takový obřad zajistí,
ale snoubenci musí uhradit obci příslušný správní poplatek. Správní poplatek činí
v těchto případech 1.000,- Kč
Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevují stále častěji případy, kdy
snoubenci požadují úplně neformální způsob uzavření manželství bez obřadu za
splnění nutných zákonných podmínek a požadují tak logicky uzavření sňatku přímo
na úřadě v pracovní den úřadu, navrhujeme radě města stanovení další obecné adresy
pro uzavírání manželství na ulici Příční čp. 405 v Bystřici nad Pernštejnem.
Současně navrhujeme rozšířit dobu stanovenou radou obce pro konání svatebních
obřadů i na pátek. V těchto případech by potom mohlo být manželství uzavřeno
v pátek na městském úřadu bez stanovení příslušného správního poplatku.
: Rada města určuje podle ust. § 11a odst. 3 zák. čís. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů místo pro konání slavnostních
obřadů na adrese : Městský úřad, Příční čp. 405, Bystřice nad Pernštejnem.
Rada města schvaluje podle ust. § 12 zák. čís. 301/2000 Sb. rozšíření doby
stanovené pro konání slavnostních (svatebních) obřadů vedle stávající soboty i na
pátek.

17/8/2017

: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

Popis

: Dne 30.5.2017 obdrželo vedení města žádost od J.C. o poskytnutí příspěvku na
přípravu a účast na ME EDU v elektronických šipkách, které se bude konat ve dnech
10.-16.6.2017 v Caorle v Itálii.
J.C. tímto žádá radu města o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na zvýšené
náklady na šipkový materiál, na pokrytí startovného, ubytování a dopravy.
J.C. byla podpořena v roce 2015 částkou 6.000 Kč a v roce 2016 částkou 10.000 Kč.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 6.000,- Kč pro
J.C. na přípravu a reprezentaci na ME v klasických šipkách v Itálii.
Rada města ukládá odboru financí a OŽÚ učinit rozpočtové opatření.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu na individuální dotaci z rozpočtu města
ve výši 6.000,- Kč pro J.C.

18/8/2017

: Schválení dotace na obnovu fasád na Masarykově náměstí

Popis

: V rozpočtu 2017 je po jeho schválení alokována částka ve výši 200 000 Kč pro
Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na Masarykově náměstí.
Dne 13.12. 2016 vyhlásila rada města tento grantový program a na základě
zveřejněné výzvy obdrželo město v termínu podávání žádosti žádost od manželů C.,
kteří žádost podali již ve výzvě v roce 2016, ale vzhledem ke zdržení prací na fasádě
ze zadní strany domu nakonec práce ze strany náměstí nerealizovali. Fasádu chtějí
provést v září a říjnu 2017. Žádají o uhrazení 30% podílů dle pravidel programu tj. o
částku 44 700 Kč.
Vzhledem k tomu, že alokovaná částka nebude vyčerpána, je možné v případě
zájmu ze strany majitelů domů zveřejnit v letních měsících výzvu č. 2.
: Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 44 700 Kč z Grantového programu –
Obnova fasád na Masarykově náměstí manželům C. dle pravidel grantového
programu.

Usnesení

19/8/2017

: Schválení smlouvy o dílo na vypracování Změny č. 2 ÚP Bystřice nad
Pernštejnem

Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem má od roku 2010 schválený nový územní plán.
V roce 2012 schválilo zastupitelstvo města změnu č.1 územního plánu. Tato změna
řešila především požadavky občanů, které město obdrželo na základě veřejného
projednávání a tyto požadavky nemohly být z časových důvodu zařazeny do
územního plánu z roku 2010.
V současné době je vhodné přistoupit ke změně č. 2. Součástí změny č. 2 bude i
Zpráva o uplatňování územního plánu, která na základě již obdržených požadavků
od občanů a města vyústí do pořízení změny č. 2 ÚP Bystřice nad Pernštejnem.
V rámci projednání dojde k aktualizaci ÚP z hlediska nadřazené dokumentace
(Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina a Politiky územního rozvoje ČR), dojde
k revizi zastavěného území a zastavitelných ploch, budou se prověřovat nové záměry
města a občanů na území našeho města včetně místních částí. Jako zpracovatel
změny č. 2 byla oslovena firma, která zpracovávala nový územní plán i změnu č. 1.
Jedná se o firmu Urbanistické středisko Brno, s.r.o.
: Rada města schvaluje smlouvu o dílo na vypracování Změny č. 2 Územního plánu
Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení

20/8/2017

Petice proti opakovanému rušení nočního klidu

Popis

Dne 1.6.2017 byla Městu Bystřice nad Pernštejnem doručena Petice proti
opakovanému rušení nočního klidu v Bystřici nad Pernštejnem, která je přílohou.
S tím souvisí i stížnost na obtěžování hlukem a kouřem z nepovolené zahrádky
restaurace, kterou podali dne 9.5.2017 manželé S. Tuto stížnost týkající se i otevírací
doby a užívání zahrádky v objektu Veslo Pub v ulici Kostelní č. 173 v Bystřici nad
Pernštejnem bez předmětného schválení, nyní řeší odbor ÚP a stavebního řádu.
Rada města bere na vědomí Petici proti opakovanému rušení nočního klidu v Bystřici
nad Pernštejnem a schvaluje návrh opatření:
1) Důsledná a permanentní kontrola dodržování nočního klidu ze strany Policie
ČR

Usnesení

Návrh opatření: Starosta města bude i nadále apelovat na vedení místního
oddělení Policie ČR jako předseda Komise prevence kriminality.
2) Rozmístění kamer se záznamových systémem (CCTV) napojených na centrální
pult místního oddělení Policie ČR zejména v ulicích Pod Kaštany a
Koželužská
Návrh opatření: Starosta města zadá studii na možné umístění min. 2
kamer v předmětném území
3) Doplnění světelných zdrojů a nastavení na režim svícení o víkendech, a to po
celou noc ve zmíněných ulicích
Návrh opatření: Starosta města zajistí nastavení režimu svícení o víkendech
po celou noc v předmětných ulicích
4) Rada města p o v ě ř u j e starostu města zajištěním podkladů pro realizaci
navržených opatření pod č. 1) – 3) včetně výše finančních nákladů nutných na
realizaci navržených opatření.
5) Rada města doporučuje projednání petice v zastupitelstvu města dne 14.6.2017.
6) Rada města bere na vědomí Stížnost týkající se otevírací doby a užívání
zahrádky v objektu Veslo Pub v ulici Kostelní č. 173 v Bystřici nad
Pernštejnem bez předmětného schválení a konstatuje, že příslušným orgánem
k řešení této problematiky je odbor územního plánování a stavebního řádu.

21/8/2017

Doplatky odměn jednatelů městských společností za rok 2016

Popis:

Rada města projednala návrh odměn jednatelů městských společností za rok 2016.
Zálohy na odměny za rok 2016 byly jednotlivým ředitelům schváleny 22.11.2016
usnesením rady č. 12/17/2016 a vyplaceny ve mzdě za listopad 2016. Rada města
schválila doplatky odměn jednatelů městských společností dle návrhu předloženého
starostou a místostarostou města.
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 doplatky ročních odměn jednatelů městských společností za rok 2016 dle
Přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. Doplatek odměn bude vyplacen ve
výplatním termínu červen 2017.

Usnesení

22/8/2017

: Žádost o přidělení bytu v DPS

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá o přidělení bytu v DPS paní M.J., která
bude bydlet sama, pečovatelskou službu bude využívat podle zdravotního stavu.

Usnesení

: Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS paní M.J.

23/8 /2017 : Zřízení věcného břemene
Popis

: S firmou E.ON má město uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného

Usnesení

břemene pro přípojku NN pro rodinný dům pana P. v Domaníně. Po dokončení a
zaměření lze po schválení uzavřít smlouvu. Smlouva bude úplatná a na dobu
neurčitou.
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce , a.s.
spočívající v právu uložení kabelového vedení NN, jeho údržby a oprav na
pozemcích p.č. 106/1,1478/3 v k.ú. Domanín . Věcné břemeno bude zřízeno úplatně
za jednorázovou úplatu ve výši 2000 Kč + DPH a bude uzavřeno na dobu neurčitou.

