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

č. 9 / 2017
konané dne 27.6.2017
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 12:00 hodin
Přítomni

Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Vlasta
Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Jana Jurošová, David Starý, Mgr. Lenka Víchová, Ing. Ivan
Buchta
: Mgr. Martin Horák

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 8

:
:
POŘAD SCHŮZE
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Financování akcí : Komunikace Farská, Komunikace Domanínský rybník –
Borovinka, Chodník Vírská, Cyklostezka k nádraží ČD,
Koupaliště,
Pedagogicko-psychologická poradna, Tržnice, CZV, Rybník Domanín
Schválení termínů zasedání rady a zastupitelstva ve 2. pololetí 2017
Žádost Českých drah o poskytnutí finančního daru
Rozpočtové opatření – Univerzita třetího věku
Smlouva o připojení do metropolitní sítě se společností Scolarest
Rozpočtová opatření
Smlouva o zřízení věcného břemene
I. Dodatek ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
Nájem garáže v areálu kotelny K1
Žádost o přidělení bytu v DPS – J.K.
Dodatky smluv s Areálem sportu a kultury s.r.o. a se Základní školou
Nádražní 615 na atletický stadion
Revolution Train
Výpůjčka pozemků pro stavbu chodníku
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zateplení bytových domů na sídlišti II – změnové listy a dodatky smluv
Rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace v domě čp. 861 - 863 na ulici
Višňová v Bystřici nad Pernštejnem

USNESENÍ:
1/9/2017

: Financování akcí : Komunikace Farská, Komunikace Domanínský
rybník – Borovinka, Chodník Vírská, Cyklostezka k nádraží ČD,
Koupaliště, Pedagogicko-psychologická poradna, Tržnice, CZV, Rybník
Domanín

Popis

: Stavební akce Farská a okolí se blíží k definitivnímu dokončení a doplacení.

Vzhledem k tomu, že původní předpoklad počítal s tím, že vše včetně závěrečné
platby proběhne v roce 2016, v rozpočtu 2017 nebylo počítáno s žádnou finanční
částkou. Květnová rada schvalovala finanční prostředky na první letošní fakturaci
dodavatele (Dlažba Vysoké Mýto) a na dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení
(TS města a.s.). Nyní je třeba ještě uhradit konečnou fakturu Dlažbě Vysoké Mýto
do smluvní ceny (269 tis. Kč) a na vícepráce (93 tis. Kč), tj celkem 362 tis. Kč.
Uvedené částky neznamenají celkové navýšení výdajů na akci, protože v důsledku
posunu termínu dokončení díla do roku 2017 nebyly dočerpány rozpočtové zdroje
roku 2016.
Komunikace Domanínský rybník – Borovinka byla projednána na minulém zasedání
rady. Kromě zpracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene (bylo
minule) je nutno ještě zadat zpracování smlouvy o zřízení věcného břemene, na
kterou nyní chybí 440,- Kč.
Dlouhodobá akce Chodník Vírská - Pod Horou se posunula o další krůček, a tím je
zpracování dokumentace pro provedení stavby. Dohodnutá cena tohoto stupně
stavební dokumentace v součtu za chodník a lávku činí celkem cca 135.000,- Kč
Akce není v rozpočtu letošního roku.
Na cyklostezce k nádraží ČD se provádí drobné „bezpečnostní“ dodělávky.
Zábradlíčko u kamenného propustku u železniční trati stálo 9.150,- Kč, instalace
majáčku zabraňujícího vjezd na cyklostezku motorovým vozidlům pak cca 3 tis. Kč.
Celkem se jedná o 12.150,- Kč.
Na akci Rekonstrukce bazénů na koupališti schází ještě necelých 90 tis. Kč, které
jdou na vrub vyfóliování odtokových žlabů kolem bazénů. V původní nabídce se
s nimi nepočítalo, protože to město nepokládalo za věc nezbytnou. Po konzultaci
s externím odborníkem a s ohledem na dlouhodobou životnost bylo rozhodnuto o
vyfóliování odtokových žlabů kolem bazénů.
Pedagogicko-psychologická poradna sídlící v přízemí DPS na Hornické ulici
projevila zájem rozšířit prostory pronajaté od města pro účely zřízení pracoviště pro
druhého psychologa. Protože v jiných budovách města se nepodařilo najít prostory
vhodné velikosti a dispozice, bylo nakonec rozhodnuto řešit záležitost stavebními
úpravami části sousedního bytu, který byl rezervován pro budoucí serverovnu
optické sítě pro sídliště II a přilehlé okolí. Výměra serverovny byla omezena na
nezbytné technické minimum a zbytek bytu byl nákladem 205.577,- Kč upraven na
druhé pracoviště druhého pracovníka pedagogicko-psychologické poradny.
V rozpočtu na výměnu vstupních dveří do budovy tržnice Masarykovo náměstí 7 je
plánována částka 70 tis. Kč. Město provedlo poptávkové řízení na automatické dveře
a z něj vzešla částka 162 tis. Kč – chybí ještě 92 tisíc Kč. Bude financováno v rámci
vedlejší hospodářské činnosti, takže není nutné provádět rozpočtové opatření.
Na Centru zelených vědomostí se vyskytuje ještě jeden drobný nedodělek. Zatímco
na novostavbě Ekopavilonu nechalo město zpracovat Průkaz energetické náročnosti
budovy povinně již při projektování, u rekonstruovaného Nového Dvora taková
povinnost tehdy nebyla. Nyní ale Panský Dvůr spadá jako veřejně přístupná obecní
budova do kategorie budov, které musí mít dle zákona o hospodaření s energiemi
průkaz zpracován – nabídková cena činí 20 tis. Kč.
Dalším dílčím úkonem směřujícím k podání žádosti o dotaci na Rybník v Domaníně
u Borovinky je zpracování odborného technického posudku z hlediska bezpečnosti a
kategorizace vodního díla s cenou 5.082 Kč.
Usnesení

: Rada města schvaluje

-

financování akce Komunikace Farská částkou 362.000,- Kč, Komunikace
Domanínský rybník – Borovinka částkou 440,- Kč, akce Chodník VírskáPod Horou částkou 135.000,- Kč, akce Cyklostezka k nádraží ČD částkou
12.150,- Kč, akce Rekonstrukce koupaliště částkou 90.000,- Kč, akce
Pedagogicko-psychologická poradna částkou 205.577,- Kč, akce Tržnice
částkou 92.000,- Kč, akce Centrum zelených vědomostí částkou 20.000,- Kč
a akce Odbahnění rybníka v Domaníně částkou 5.082 Kč.

-

návrh příslušných rozpočtových opatření

2/9/2017

: Schválení termínů zasedání rady a zastupitelstva ve 2. pololetí 2017

Popis

: Starosta města Bystřice nad Pernštejnem předkládá radě města ke schválení návrh
termínů zasedání obou orgánů města ve 2. pololetí 2017.
Rada města :
Rada č. 10/2017
Rada č. 11/2017
Rada č. 12/2017
Rada č. 13/2017
Rada č. 14/2017
Rada č. 15/2017
Rada č. 16/2017

25. 7.2017 ve 14,30 hodin
29. 8.2017 ve 14,30 hodin
19. 9.2017 ve 14,30 hodin
10.10.2017 ve 14,30 hodin
31.10.2017 ve 14,30 hodin
21.11.2017 ve 14,30 hodin
12.12.2017 ve 14,30 hodin

Zastupitelstvo města :
Zastupitelstvo č. 15/2017
Zastupitelstvo č. 16/2017

13. 9.2017 v 15,00 hodin – zasedací místnost MěÚ
13.12.2017 v 15,00 hodin – zasedací místnost MěÚ

Usnesení

: Rada města bere na vědomí navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva
města ve 2. pololetí 2017 a souhlasí s konáním zasedání volených orgánů města
v termínech navržených starostou města.

3/9/2017

: Žádost Českých drah o poskytnutí finančního daru

Popis

: České dráhy požádaly Město Bystřice nad Pernštejnem o spolupráci na akci
Slavnosti Pernštejnského panství, které se letos uskuteční 5. července. Vlaky budou
vedeny do centra oslav z Brna a Havlíčkova Brodu do Nedvědice a zpět.
Ze strany Českých drah bude akci poskytnuta široká mediální podpora. České dráhy
nabízejí umístění znaku města na plakátech k akci a průvodcích pro cestující ve
vlaku, umístění informačních materiálů Bystřice nad Pernštejnem přímo ve vlaku a
prolink z webové stránky Pernštejnských slavností na portále ČD na stránky města.
České dráhy žádají o finanční dar, neboť náklady na vedení vlaků s historickými
vozidly jsou výrazně vyšší, než náklady vedení standardních vlaků. Tyto vlaky
nejsou navíc součástí závazku veřejné služby s hrazením ztráty Jihomoravským
krajem. Protože jeden z vlaků bude projíždět i Bystřicí nad Pernštejnem, České
dráhy žádají z důvodu vysokých nákladů obce a města, jimiž budou vlaky projíždět,
o příspěvek.

Usnesení

: Rada města schvaluje dar pro České dráhy ve výši 10 tis. Kč
Pernštejnského panství pořádané dne 5.7.2017.

na Slavnosti

4/9/2017

: Rozpočtové opatření – Univerzita třetího věku

Popis

: Tajemnice městského úřadu předkládá radě města rozpočtové opatření, které souvisí
se zahájením projektu Bystřická Univerzita třetího věku. V rámci pilotního programu
na období duben až červen 2017 byly 3 akce realizovány zdarma (přednáška Věry
Šmikmátor na téma Bylinky, jarní detoxikace těla, přednáška Evy Munzarové Jaro
v Zahradním centru Strakovo a prohlídka Centra Eden).
Za přednášku Jany Vejsadové na téma Nedovolte mozku stárnout byla lektorce
uhrazena odměna ve výši 1.200,- Kč a v Zahradním centru Strakovo byla podána
káva 64 účastníkům za 810,- Kč. Tyto náklady na Univerzitu třetího věku nejsou
pokryty rozpočtem na rok 2017. Prozatím byly uhrazeny z kapitoly správa.
V červenci podá město žádost o dotaci na Kraj Vysočina na pokrytí uznatelných
nákladů na tento projekt. Dotace však bude sloužit k pokrytí nákladů v roce 2018.
Od září 2017 jsou plánovány další aktivity, na které jsou již zpracovány předběžné
výdaje, které nejsou pokryty rozpočtem na rok 2017.
Přednáška J. Vejsadové - Trénování paměti (září)
1.500,-Kč
Přednáška F. Šmikmátor - Nepál (září)
2.500,- Kč
Přednáška F. Šmikmátor - Chování v krizových situacích (listopad)
2.500,- Kč
Přednáška E.Munzarová - Advent v Zahr. centru Strakovo (listopad) 2.500,- Kč
2 přednášky – říjen, 1 přednáška prosinec
7.500,- Kč
Kurzy PC – odměna lektora (5 lekcí x 500,- Kč)
2.500,- Kč
Muzikoterapie – odměna lektora (6 lekcí x 1.000,- Kč)
6.000,- Kč
Arteterapie – odměna lektora (6 lekcí x 1.000,- Kč)
6.000,- Kč
Nároky ZUŠ na materiál – muzikoterapie
Nároky ZUŠ na materiál – arteterapie

23.100,- Kč
18.800,- Kč

Usnesení

: Rada města schvaluje rozpočtové opatření
ve výši 33.010,- Kč na odměny lektorů Univerzity třetího věku pro rok 2017
ve výši 41.900,- Kč na materiál pro kurzy muzikoterapie a arteterapie pro rok 2017.

5/9/2017

: Smlouva o připojení do metropolitní sítě se společností Scolarest

Popis

: Po společnosti Tlapnet, kterou řešila rada města v březnu tohoto roku, je
předkládána k projednání další smlouva týkající se užívání městské optické sítě.
Smlouva se vymyká z obecného vzorce smluv o připojení k metropolitní optické síti
města, k jejichž podpisu bez jednotlivého projednání v radě dostal starosta zmocnění
ve Směrnici o evidenci smluv (pod bodem 53). Scolarest, který provozuje
velkovývařovnu u ZŠ Nádražní a zabezpečuje školní stravování pro obě základní
školy, potřebuje zajistit jednak připojení do sítě internetu a jednak potřebuje přímý
datový propoj mezi oběma výdejnami. Obojí umí zajistit městská optická síť, a to na
základě smlouvy, která je v příloze tohoto podání.
: Rada města schvaluje Smlouvu o připojení uživatele do metropolitní sítě města
Bystřice nad Pernštejnem a o právu k využití optické trasy se společností
SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o., ul. Jankovcova 1603/47,
170 00 Praha 7 , IČ : 25607341 ve znění dle přílohy.

Usnesení

6/9/2017

: Rozpočtová opatření

Popis

: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření č.
74 – 91, příjmová rozpočtová opatření č. 16 a financování č. 23-31
: Rada města schvaluje provedení výdajových rozpočtových opatření č. 74 - 91,
příjmových rozpočtových opatření č. 16 a financování č. 23 - 31

Usnesení

7/9/2017

: Smlouva o zřízení věcného břemene

Popis

Usnesení

: S firmou E.ON Distribuce a.s. má město uzavřenu Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene pro přípojku v zahrádkářské kolonii Pod Horou. Po
dokončení akce a zaměření skutečného stavu lze po schválení uzavřít 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. 2735/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši
1000 Kč + DPH.

8/9/2017

: I. Dodatek ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Popis

: Na základě rozhodnutí rady města o vyhlášení záměru o změně v nájemní smlouvě
s firmou MEZ, a.s. byl zveřejněn záměr. Nikdo jiný se k tomuto záměru nevyjádřil.
Po uplynutí zveřejněné lhůty lze uzavřít I. Dodatek, který změní termín zahájení
provozu restaurace z 1.7.2017 na 1.1.2018.
: Rada města schvaluje uzavření I. Dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
podnikání s firmou MEZ, a.s. I. Dodatek mění článek II odstavec 3 shora uvedené
smlouvy v termínu zahájení provozu restaurace místo 1.7.2017 bude nový termín
1.1.2018. Ostatní ujednání článku II. zůstávají beze změn.

Usnesení

9/9/2017

: Nájem garáže v areálu kotelny K1

Popis
Usnesení

: Na konci května ukončil s Městem Bystřice nad Pernštejnem po uplynutí tříměsíční
výpovědní lhůty nájemní vztah na garáž na kotelně K1 pan Zdeněk Horák. Na
základě zveřejněného záměru se přihlásil pan Karel Bárta .
: Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru – garáže na pozemku p.č. 3247
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem o ploše 15 m2 panu Karlu Bártovi. Nájemné 400
Kč měsíčně + DPH. Nájemní vztah bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou.

10/9/2017

: Žádost o přidělení bytu v DPS paní J.K.

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá o přidělení bytu v DPS paní J.K., která
bude bydlet sama, bude využívat pečovatelskou službu – zajištění obědů, praní
prádla, dovoz k lékaři.
: Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS paní J.K.

Usnesení

11/9/2017

: Dodatky smluv s Areálem sportu a kultury s.r.o. a Základní školou
Nádražní 615 na atletický stadion

Popis

: V roce 2015 uplynula lhůta pro zajištění udržitelnosti projektu „Modernizace
atletického stadionu Bystřice nad Pernštejnem“, který byl realizován z dotačních
fondů EU – ROP Jihovýchod.
V době udržitelnosti projektu bylo nutné mít správu tohoto areálu v gesci Města
Bystřice nad Pernštejnem. Tu funkčně zajišťoval odbor správní a školství městského
úřadu. Z důvodů daňových i organizačních byla správa tohoto areálu realizována
formou pronájmu atletického stadionu Základní škole Nádražní.
Tento systém však z dlouhodobého hlediska nezapadá do systému správy

Usnesení

sportovních zařízení ve městě, a proto finanční odbor po konzultaci s dotčenými
subjekty navrhuje pověřit správou tohoto areálu společnost Areál sportu a kultury
s.r.o.
Z výše uvedeného důvodu je nutné dát do souladu smluvní vztahy mezi dotčenými
subjekty, tj. vyjmout atletický stadion včetně zázemí a vybavení z nájemní smlouvy
mezi městem a ZŠ Nádražní a současně jej vložit do nájemní smlouvy se společností
Areál sportu a kultury s.r.o.
: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě se společností Areál sportu a
kultury s.r.o. a Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě se Základní školou Bystřice nad
Pernštejnem, Nádražní 615 ve znění dle příloh.

12/9/2017

: Revolution Train

Popis

: V rámci projektu MAP je nabídku na přistavení „protidrogového vlaku“ Revolution
Train: http://revolutiontrain.cz/v2/.
REVOLUTION TRAIN je unikátní projekt protidrogové prevence založený na
smyslovém prožitku a interaktivitě.
 projekt REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který rozšiřuje
dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence
 REVOLUTION TRAIN je speciálně vybavená multimediální mobilní
vlaková souprava, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání
přináší zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny především děti a mládež ve věku 12 - 17 let
 cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně
zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit
jeho pohled na legální a nelegální drogy
 základnou je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do
regionů na turné - trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst
 součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města
využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence
 souprava REVOLUTION TRAIN je obrovským 300tunovým a 150 metrů
dlouhým kolosem a zároveň cestujícím "muzeem" - médiem, jež vzbuzuje
zájem a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence se stávajícími
aktéry
Denní kapacita je až 443 osob a je to primárně určeno pro školy. Cena na přistavení
na den je 90 tis. Kč, přičemž financování je navrhováno v rámci MAP, které by
dalo polovinu, zbytek hradí město. V případě schválení se očekává příjezd vlaku
v září letošního roku.
: Rada města schvaluje spolufinancování projektu REVOLUTION TRAIN částkou do
50 tis. Kč.

Usnesení

13/9 /2017 : Výpůjčka pozemků pro stavbu chodníku
Popis

: Pro plánovanou výstavbu chodníku v Lesoňovicích je nutné mít ošetřen vztah

k pozemkům 4 soukromníků a dvou státních institucí – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových a Ředitelství silnic a dálnic. Protože došlo ke změně zákonné
úpravy, neumí ŘSD připravit smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu
pozemků. ŘSD musí naopak pozemky, které budou dotčeny stavbou chodníku,
převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a ten je potom
následně převede bezúplatně na město. Pro potřeby stavebního řízení a žádosti o
dotaci na SFDI stačí výpůjčka, ale pro následné vyúčtování dotace musí město
pozemky buď vlastnit, nebo k nim mít zřízené věcné břemeno.
Usnesení

: Rada města schvaluje výpůjčku pozemků

parc. č. 447/1; 447/8; 447/9; 447/10;

447/12; 447/105; 452 v k.ú. Lesoňovice zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 208, na kterých je
umístěna stavba silnice I/19. Výpůjčka se uzavírá na dobu 8 let od podpisu smlouvy
s tím, že ŘSD dává městu právo provést stavbu chodníků a následně tyto převede na
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad pro zastupování státu je
převede městu Bystřice nad Pernštejnem .

14/9 /2017 : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Popis

: Pan H. z Divišova provádí rekonstrukci své nemovitosti. K této nemovitosti bude
budovat novou přípojku NN. Část přípojky zasáhne do pozemku města p.č. 486/1.
Toto bylo projednáno ve stavební komisi a radě města. Pro potřeby stavebního
řízení je nutné uzavřít s firmou E.ON Distribuce a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, které bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně za
jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH.

Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení
kabelového vedení NN na části pozemku p.č. 486/1 v k.ú. Divišov. Věcné břemeno
bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH a bude zřízeno na dobu
neurčitou .

15/9/2017

: Zateplení bytových domů na sídlišti II – změnové listy a dodatky smluv

Popis

: Na stavbě „Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II“ řeší město první část
víceprací vzešlých k dosavadního průběhu realizace. Protože v rámci výběrového
řízení byla zakázka rozdělena na části po jednotlivých domech, řeší město změny
dodavatelskou smlouvu za každý dům samostatně.
V příloze přikládá odbor SMI 5 změnových listů pro 5 domů, v textech změnových
listů je dostatečně a uspokojivě popsáno zdůvodnění jednotlivých vícenákladů.
Změnové listy a navazující dodatky smluv budou před podpisem ještě předloženy ke
schválení poskytovateli dotace.

Usnesení

: Rada města schvaluje Změnové listy stavby „Stavební úpravy bytových domů na
sídlišti II“ dle přílohy a souhlasí s podpisem z nich plynoucích dodatků smluv
s dodavatelem.

16/9/2017

: Rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace v domě čp. 861-863 na ulici
Višňová v Bystřici nad Pernštejnem

Popis

: V domě čp. 861 - 863 na ulici Višňová v Bystřici nad Pernštejnem je původní
potrubí vody a kanalizace. Je třeba provést jeho celkovou rekonstrukci, a to rozvod
teplé i studené vody v domě a celkovou rekonstrukci kanalizace v bytech včetně
napojení jednotlivých zařizovacích předmětů na nové rozvody.
Odbor bytového hospodářství oslovil pana Padrtku, aby zpracoval cenovou nabídku.
Nabídka je zpracována ve variantě s odhlučněným kanalizačním potrubím. Celková
cena bez DPH činí 633 605,- Kč.
Rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu hospodářské činnosti, kde je kapitola na
opravy domů.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Padrtka, Rozsochy
na rekonstrukci kanalizačního a vodovodního potrubí v domě čp. 861 - 863 na ulici
Višňová v Bystřici nad Pernštejnem za cenu 633 605,- Kč. Bude instalováno
odhlučněné kanalizační potrubí.

Usnesení

