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

č. 11 / 2017
konané dne 21.8.2017
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
:
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 10

:
:
POŘAD SCHŮZE

1

/

2
3

/
/

11 / 2017 Schválení změnového listu č. 2 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci
„Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem –vnitřní infrastruktura“
11 / 2017 Přechod přes koleje – smlouva se Správou železniční dopravní cesty
11 / 2017 Financování akcí : Parkoviště Okružní – etapa D, Plocha pro pěší Domanín,
Obrubníky Na Vyhlídce

USNESENÍ:
1/11/2017

: Schválení Změnového listu č. 2 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci
„Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura“

Popis

: Během realizace stavby vznikla potřeba dalších změn projektu a tím pádem i
smlouvy nad rámec toho, co bylo schváleno v dubnu v rámci Změnového listu a
Dodatku č. 1.
Změnový list a Dodatek č. 2 obsahuje zejména méněpráce zjištěné na základě
skutečného zaměření provedené komunikace, dále pak dílčí vícepráce, jejichž obsah
a zdůvodnění vyplývá z jednotlivých kapitol Změnového listu v příloze. K poněkud
nepřehledné rekapitulaci od dodavatele (navíc v cenách bez DPH) přidávám ještě
svoji snad přehlednější. Na základě Změnového listu je zpracován Dodatek smlouvy
č. 2, který je též přílohou tohoto podání.
: Rada města schvaluje Změnový list č. 2 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci
„Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura“ dle příloh

Usnesení

2/11/2017

: Přechod přes koleje – smlouva se Správou železniční dopravní cesty

Popis

: K tomuto tématu se rada vrací po dlouhých 5 létech. V současné době je
zpravována Dokumentace pro územní rozhodnutí, která je kladně projednána se
všemi účastníky řízení (včetně všech odborů a úseků Správy železniční dopravní
cesty). Protože přechod přes koleje se staví také na pozemku SŽDC, k podání

žádosti o územní rozhodnutí chybí doložit právo k tomuto pozemku. A protože se
jedná o řešení formou nájemního vztahu, přísluší schválení radě města. Po podpisu
této smlouvy bude podána žádost o územní rozhodnutí. Pak bude následovat fáze
stavebního povolení, která by dle mínění projektanta mohla doběhnout do konce
tohoto kalendářního roku. Je to podmíněno dvěma základními faktory – nesmí se to
věcně nebo časově zaseknout na Drážním úřadě (protože stavební povolení na rozdíl
od územního rozhodnutí už vydává Drážní úřad) a SŽDC v rámci projednávání
nesmí změnit názor a musí plně potvrdit to, co schválila v rámci územního řízení.
K realizaci by mělo dojít příští rok. Na spolufinancování akce mezi městem a
SŽDC existuje ze strany SŽDC opakovaně potvrzený ústní příslib ze strany pana
náměstka Oblastního ředitelství Brno, který však dosud nemá písemnou podobu.
Usnesení

: Rada města schvaluje Nájemní smlouvu o nájmu pozemku se Správou železniční
dopravní cesty dle přílohy.

3/11/2017

: Financování akcí : Parkoviště Okružní - etapa D, Plocha pro pěší
Domanín, Obrubníky Na Vyhlídce

Popis

: V únoru schvalovala rada města 70 tis. Kč na studii parkoviště na ulici Okružní, tzv.
etapa D před domy 972-976. Studie měla nakonec několik verzí, protože město
hledalo optimální řešení. Proto vznikly vícenáklady, které projektant vyčíslil
částkou 22 tis. Kč.
Jedním z výstupů setkání vedení města s občany Domanína byl požadavek upravit
nástupní a výstupní místo autobusové zastávky u kapličky v Domaníně. Existuje již
povolený projekt nástupního místa s navazujícím chodníkem v délce cca 90 metrů
(proto je název akce „Plocha pro pěší“). Nyní je třeba nechat zpracovat projekční
rozpočet jako podklad pro případné zařazení akce do rozpočtu města příštího roku.
Nabídková cena na zpracování položkového rozpočtu s soupisu prací je 5.445,- Kč.
Rozpočet místní části Domanín ještě má nějaké zdroje na uhrazení této částky, ale
nikoliv v investiční části rozpočtu, proto je nezbytné rozpočtové opatření.
Akce rekonstrukce ulice Na Vyhlídce je už sice skoro 4 roky hotová, ale je tu ještě
jeden malý dovětek. Jedním z míst, kde se v době realizace město domlouvalo
s majitelem přilehlé nemovitosti, byl úsek podél domů pana P. Jedním ze závěrů byl
slib ze strany města, že až si pan P. na své náklady upraví plochy mimo komunikaci
(na parkovací plochy a sjezd na svoji zahradu), provede město na své náklady
osazení obrubníků ohraničujících komunikaci. Jedná se cca o 20 obrubníků, tj. asi 10
tis. Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje
- financování akce Parkoviště Okružní etapa D částkou 22.000,- Kč, akce
Plocha pro pěší Domanín částkou 5.445,- Kč a akce Ulice Na Vyhlídce
částkou 10.000 Kč.
-

návrh příslušných rozpočtových opatření

