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

č. 12 / 2017
konané dne 29.8.2017
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
: Mgr. Radek Vojta, Ing. Věra Vančová, Ing. Ivan Buchta, Ing. Blanka
Svobodová, Ing. Aleš Sitař, Ing. Jana Jurošová
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 11

:
:
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Zpracování žádosti na dotaci z výzvy IROP 10 – kybernetická bezpečnost
Návrh řešení problému – Petice proti rušení nočního klidu v Bystřice n.P.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Žádost o snížení nájmu 4 Max Fitness
Žádost o přidělení bytu 3+1 – M.V.
Rozdělení finančních prostředků z grantu trenérů mládeže – 2. pololetí
Rozhodnutí o výběru dodavatele akce Předcházení vzniku bioodpadu
v Bystřici nad Pernštejnem
Rozpočtová opatření
Financování akcí : Komunikace Domanínský rybník – Borovinka,
Koupaliště, Komunikace S I nad kotelnou, Komunikace Lnářská a
Rekonstrukce ulice Luční
Park miniatur Lužánky
Klubovna pro skauty
Bystřická karta
Zápis z komise výstavby ze dne 24.8.2017
Podání občanů místní části Pivonice – oprava otáčky autobusu

USNESENÍ:
1/12/2017

: Zpracování žádosti na dotaci z výzvy IROP 10 – kybernetická bezpečnost

Popis

: Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil dne 21.10.2015. výzvu k
předkládání žádostí o podporu Kybernetická bezpečnost.
Vzhledem k tomu, že k 30.6.2017 nebylo vyčerpáno ani 80 % alokované částky, ŘO
IROP aktualizoval text a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 10. výzvy IROP
„Kybernetická bezpečnost“, díky čemuž nyní mohou žádat i města, či městem

zřizované organizace.
Přestože je v současné době podána žádost o dotaci k výzvě IROP 28, vedení města
vnímá jako velmi vhodné zpracovat studii proveditelnosti a žádost o tuto dotaci,
neboť některé prvky kybernetické bezpečnosti nebyly součástí výzvy IROP 28.
Náklady na zpracování studie i žádosti jsou uznatelné v případě poskytnutí dotace.
Dotace: 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj; 5 % státní rozpočet.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 2 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: Obce 300 000 000 Kč
Cíl podpory: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
rozvoje využití a kvality systémů IKT
Hlavními podporovanými aktivitami jsou následující technická opatření:
fyzická bezpečnost,
- EZS / zhášecí zařízení / pohybová čidla /CCTV/ RACK – zabezpečení SVR
ROOMU
nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
- Šifrovaní komunikaci (VPN / Pošta) VPN koncentrátory / firewall
nástroj pro ověřování identity uživatelů,
- AD / token / chip
nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
- IDM
nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
- ANTIVIRY / ANTISMAPAMY / FIREWALL (anti modul) – IDS/IPS
nástroj pro zaznamenávání činnosti KII a VIS, jejich uživatelů a administrátorů,
- Extenzivní logování / logmanažery/ observe IT
nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
- Logmanažer / IDS / IPS / NetFLOW SW / Sandbox
nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
- SIEM / Sandbox
aplikační bezpečnost,
- Testování aplikací (IDS/IPS)
kryptografické prostředky,
- Šifrování – adresáře / disky/ komunikace/ PKI
nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací,
- Zálohování
bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.
Usnesení

na dodavatele studie
: Rada města schvaluje realizaci výběrového řízení
proveditelnosti a zpracovatele žádosti o dotaci z výzvy IROP 10 – kybernetická
bezpečnost. Rada města schvaluje následné podání žádosti o dotaci z výzvy IROP 10
– kybernetická bezpečnost.

2/12/2017

: Návrh řešení problému – Petice proti rušení nočního klidu v Bystřici n.P.

Popis

: Dne 1.6.2017 byla tajemnici MěÚ 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 padali manželé S. dne 9.5.2017. Tuto stížnost týkající se i
otevírací doby a užívání zahrádky v objektu Veslo Pub v ulici Kostelní č.
173 bez předmětného schválení nyní řeší odbor výstavby a územního plánování.
Rada města Bystřice nad Pernštejnem přijala dne 5.6.2017 usnesení č. 20/8/2017:

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.
Návrh opatření: Starosta města bude i nadále apelovat na vedení místního
oddělení Policie ČR jako předseda Komise prevence kriminality.
2) Rozmístění kamer se záznamovým 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 včetně finanční náročnosti realizace 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.
Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení Rady města č. 20/8/2017
ve věci. Petice proti opakovanému rušení nočního klidu v Bystřici nad Pernštejnem
včetně schválených opatření a pověřuje starostu města Ing. Pačisku připravit návrh
řešení tohoto problému.
Návrh řešení:
1/ Obvodní oddělení Policie ČR bylo informováno o celé situaci. Problematika byla
probrána jako bod jednání na Bezpečnostní radě obce. Policie iniciovala setkání
s panem Bártou. Byla přislíbena větší kontrola území ve večerních hodinách.
2/ Studie instalace kamery v místě restaurace Veslo Pub byla zpracována :
Cenové nabídky : Optická trasa 26. 866,- Kč
Zemní práce 15.000,- Kč
Kamera
45.000,- Kč
DPH 21%
24.203,- Kč
Celkem
111.069,- Kč
Celkově bych konstatoval, že vynaložené prostředky nejsou adekvátně vynaloženy
vzhledem k možnostem kamerového zjištění.
3/ Světelných zdrojů je dostatek. Byly všechny v ulici Pod kaštany zprovozněny.
4/ Odbor Územního rozvoje a stavebního řádu provedl kontrolu užívání stavebních
prostor a kromě zanedbatelných závad, nenalezl závažnější problémy užívání.
Po projednání ve strukturách města a provedených jednáních s orgány
bezpečnosti státu navrhuji v dalších opatřeních nepokračovat.
Usnesení

: Rada města schvaluje navržené řešení celé situace.

3/12/2017

: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Popis

: Pro potřeby stavebního řízení pro stavbu nové přípojky do firmy VZ je nutné
s firmou E. ON Distribuce a.s. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene bude úplatná a na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu zřízení,

Usnesení

provozování, opravování a udržování kabelového vedení NN na části pozemku p.č.
293/4 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno bude úplatné za
jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH a bude uzavřeno na dobu neurčitou.

4/12/2017

: Žádost o snížení nájmu 4 Max Fitness

Popis

: Paní R.B. žádá o snížení nájmu za pronajaté prostory v dvorním traktu městského
úřadu na ulici Příční 405 v Bystřici nad Pernštejnem. V současné době má společnost
4 Max Fitness pronajatých 274 m2 za roční nájemné 91 300 Kč, což je 333
Kč/m2/rok. 4 Max Fitness žádá město o slevu 1/3 z původního nájmu. Pokud bude
rada města souhlasit se snížením nájemného, je nutné zveřejnit záměr o změně
zásadních náležitostí smlouvy.
: Rada schvaluje zveřejnění záměru na pronájem prostor ve dvorním traktu městského
úřadu na ulici Příční čp. 405 v Bystřici nad Pernštejnem, kterým se mění výše
nájemného z původních 91 300 Kč na 60 280 Kč ročně, tedy z původních 333 Kč
/m2/rok na 220 Kč/m2/rok. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení

5/12/2017

: Žádost o přidělení bytu 3+1 – M.V.

Popis

: Pan M.V. bydlí v bytě o velikosti 2+1. Žádá o mimořádné přidělení bytu o
velikosti 3+1 z toho důvodu, že si jeho rodina vzala do péče 3 nezletilé děti. V bytě
o velikosti 2+1 tak bydlí 7 osob.
Odbor bytového hospodářství doporučuje, aby se pan V. hlásil do výběrového řízení
na volné byty o velikosti 3+1.
: Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 3+1 rodině pana V. a
doporučuje mu hlásit se do výběrového řízení.

Usnesení

6/12/2017
Popis

: Rozdělení finančních prostředků z grantu trenérů mládeže ve 2. pololetí
2017
Na jednání komise sportu a mládeže dne 7.8.2017 předložila tajemnice komise
zprávu o čerpání a vyúčtování grantu trenérů pro rok 2017 za 1. pololetí 2017. Po
kontrole výkazů doložených k vyúčtování lze konstatovat, že použité finanční
prostředky byly použity v souladu s pravidly grantu. Nevyužité prostředky byly
vráceny na účet města a následně jsou započítány k použití pro 2. Pololetí 2017.
Zároveň komise projednala požadavky oddílů na 2. Pololetí 2017. Přehled o čerpání
za 1. pololetí 2017 a požadavky na 2. pololetí 2017 jsou uvedeny v tabulce.
Po
ř.
č. Název organizace

1.kolo

čerpáno

vratka

2. kolo

CELKEM

1.

SPORT 4U

10.000

10000

0

6000

16.000

2.

TJ Sokol Bystřice n. P.

84.000

82000

2000

60000

142.000

3.

Dance Style

33000

33000

0

18000

51.000

4.

BK Zubři Bystřice n. P.

69000

59225

9775

53000

112.225

5.

SK Bystřice n. P.

60000

60000

0

90000

150.000

6.

ASK Bystřice n. P.

120000

97200

22800

60000

157.200

7.

TK Bystřice n. P.

50000

47900

2100

20000+9400

77.300

Celkem

426.000

389.325

36.675

316.400

705.725

Celkový objem finančních prostředků pro rok 2017: 650.000,- Kč
Čerpání za leden až červen 2017: 389.325,- Kč

Požadavek na červenec až listopad 2017: 316.400,- Kč
Chybějící prostředky pro vykrytí požadavků do konce roku 2017: 55.725,- Kč
Dle informací a podkladů sportovních oddílů, v případě TK Bystřice n. P., ASK
Bystřice n. P., SK Bystřice n. P., šermířů TJ Sokol grant trenérů vykrývá jen část
proplácených dohod pro trenéry. Oddíly využívají další zdroje financování – svazy,
další dotace.
Komise navrhuje a žádá tímto radu města o dokrytí chybějící částky na pokrytí
požadavků oddílů pro 2. Pololetí 2017.
1. Rada města bere na vědomí zprávu o vyúčtování grantu trenérů za 1. pololetí
2017.
2. Rada města schvaluje navýšení grantu trenérů o částku 55.725,- Kč a ukládá
odboru financí a OŽÚ provést rozpočtové opatření .
3. Rada města schvaluje návrh komise na rozdělení grantu trenérů na 2. pololetí
2017.
4. Rada města schvaluje VPS z rozpočtu města na finanční prostředky z grantu
trenérů pro 2. pololetí 2017 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.
5. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení VPS na finanční
prostředky z grantu trenérů pro 2. pololetí 2017 podléhajících schválení
zastupitelstvem města.

Usnesení

:

7/12/2017

: Rozhodnutí o výběru dodavatele akce Předcházení vzniku bioodpadu
v Bystřici nad Pernštejnem

Popis

: Komise sestavená zadavatelem provedla podle pravidel hodnocení nabídky
uvedených v zadávací dokumentaci hodnocení nabídek a rozhodla, že nabídka
účastníka MEVA-BRNO, s.r.o., 24.dubna 428, 664 43 Želešice s nabídkovou cenou
1 082.950 Kč. Komise doporučuje radě města uzavření Kupní smlouvy s touto
firmou.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje fi MEVA-BRNO, s.r.o., 24.dubna 428, 664 43
Želešice jako dodavatele v akci Předcházení vzniku bioodpadu v Bystřici nad
Pernštejnem a schvaluje uzavření Kupní smlouvy s touto firmou za podmínek
daných ve výběrovém řízení.

Usnesení

8/12/2017

: Rozpočtová opatření

Popis

: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření č.
111 – 129, financování 41-47
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje výdajová rozpočtová opatření č.
111 – 129, financování 41-47

Usnesení

9/12/2017

: Financování akcí : Komunikace Domanínský rybník – Borovinka,
Koupaliště, Komunikace S I nad kotelnou, Komunikace Lnářská a
Rekonstrukce ulice Luční

Popis

: Další návrat k akci Komunikace Domanínský rybník – Borovinka znamená potřebu
profinancovat inženýrsko-geologický průzkum stávající komunikace pro účely
návrhu technicky a finančně optimálního složení podkladních vrstev pod asfalt. Nyní
se jedná o 6.800,- Kč za bagr a 8.700,- Kč za geologa – celkem 15.500,- Kč.
Poslední návrat ke Koupališti obnáší 14.399,- Kč za dolepení protiskluzových fólií
mezi startovací bloky.
Taktéž ke Komunikaci na S I nad kotelnou se vrací město

opakovaně. Město

projektuje a připravuje realizaci na příští rok. E.ON městu nařizuje přeložku svého
podzemního vedení s cenou 156.941,- Kč.
Naopak Komunikace Lnářská v Domanínku je v podstatě nová akce, byť souvisí s již
probíhající stavbou kanalizace v Domanínku. Ulice Lnářská je úzká asfaltka vedoucí
zadem k Čemolenu a kanalizace se v ní nekope. To by ale znamenalo, že celý
Domanínek bude mít po kanalizaci nové asfaltové povrchy, zatímco Lnářská
zůstane v současném stavu, který je místy velmi špatný. Město proto navrhuje
v návaznosti na akci kanalizace kompletně opravit povrch i v této ulici.
Předpokládaná realizační cena je 450 tis. Kč (cca 750 m2). Na rozpočtové položce
Kanalizace Domanínek však na tuto akci peníze nezbydou. Odbor SMI má však cca
200 tis. Kč volných zdrojů (úspor) na jiných rozpočtovaných opravách komunikací, a
proto žádá o 250 tis. Kč.
Akce Rekonstrukce ulice Luční se prostorově rozšířila o úsek v ulici Kulturní podél
kulturního domu. Tam se bude dle doporučení vodařů rekonstruovat vodovodní řad,
přičemž projekční příprava bude stát 74 tis. Kč..
Usnesení

: Rada města schvaluje
- financování akce Komunikace Domanínský rybník – Borovinka částkou
15.500,- Kč, akce Koupaliště částkou 14.399,- Kč, akce Komunikace na S I
nad kotelnou částkou 156.941,- Kč, akce Komunikace Lnářská částkou
250.000,- Kč a akce Rekonstrukce vodovodu Kulturní částkou 74.000,- Kč.
-

návrh příslušných rozpočtových opatření

10/12/2017 : Park miniatur Lužánky
Popis

Usnesení

: V současné době je v povolovacím řízení Park miniatur Lužánky. Na ploše necelého
hektaru by mělo vzniknout cca 15 betonových zmenšenin staveb. Park miniatur bude
na pozemku vedle aleje ze strany, kde je dětský lanový park. Teče tam potůček,
v okolí se provedou terénní úpravy a kolem potoka budou postupně umisťovány
jednotlivé miniatury zajímavých staveb. Ty budou v měřítku jedna ku padesáti.
Bezejmenný potok vytékající z malého rybníčka bude představovat tok řeky Svratky.
Zmenšeniny hradů, kostelů a dalších objektů olemují upravené říční údolí a jeho
okolí. Některé stavby ale nemusí být na první pohled k poznání, protože například
hradní zříceniny nebudou vypadat jako nyní, nýbrž jako v dobách své největší slávy.
V letošním roce navrhuje město zhotovení dvou miniatur, které by začínaly od
spodního toku Svratky (tedy od Olšiakova zubra), a to hradu Čepička, který se
nachází na kopci nad klášterem v Předklášteří u Tišnova a také klášter Porta Coeli.
Průměrná cena jedné miniatury vychází kolem 50 tis. Kč v závislosti na její velikosti,
jak bylo domluveno s autorem Zdeňkem Brachtlem. Součástí by bylo cca 50 metrů
mlatové cestičky (20 tis. Kč) a dva kusy informačních panelů (1 ks 10 tis. Kč), který
by obsahoval informaci o hradu včetně QR kódu s odkazem na stránky muzea. Pro
příští rok je s autorem předjednána realizace 5 dalších miniatur.
: Rada města schvaluje realizaci Parku miniatur Lužánky, přičemž v letošním roce
budou realizovány dvě miniatury včetně cesty a informačních tabulí v celkové částce
do 150 tis. Kč.

11/12/2017 : Klubovna pro skauty
Popis

: Junák – český skaut, středisko Klen Bystřic nad Pernštejnem, z. s. využívá v
současné době objekt bývalé ubytovny pro dělníky na Lužánkách. Již od počátku se
počítalo s dočasným využitím tohoto objektu. Nyní je již stav objektu za hranicí
životnosti a je naprosto nevyhovující jak z hlediska hygienického, tak
i

Usnesení

bezpečnostního. Budovu nelze v zimních měsících z důvodu nedokonalé izolace
téměř vytopit, v některých místech zatéká a opěrné zdi z nevyhovujícího materiálu se
rozpadají. Středisko Klen má aktuálně 82 členů a vzhledem k výše uvedenému je
nutné tento stav řešit. Nabízely se prostory sokolovny, jejíž rekonstrukce byla
vzhledem k finanční náročnosti odložena. Proto si Junák nechal vypracovat studii
klubovny v prostoru Lužánek. Tento prostor je vhodný pro aktivity Junáka
vzhledem k blízkosti přírody, sportovišť i výborné dostupnosti. Junák není natolik
finančně silný, aby realizaci sám ufinancoval a v rámci města není v současné době
objekt vhodný pro jejich činnost. Město navrhuje v letošním roce realizovat projekt a
v příštím roce stavbu. Objekt by nesloužil jenom jako základna pro skauty, ale i
Lezce Vysočiny. Projekt klubovny pro skauty je dojednán na 200 tis. Kč + DPH,
odhadovaná rozpočtová cena stavby je 6 mil. Kč.
: Rada města o d k l á d á rozhodnutí v této věci do dalšího zasedání rady města,
na které budou pozváni zástupci Junáka - střediska Klen Bystřice nad Pernštejnem.

12/12/2017 : Bystřická karta
Popis

: Úvod
Cílem Bystřické karty je zpřístupnění městských sportovišť, kulturních a turistických
zařízení občanům města formou škály slev, a to v první fázi v rámci městských
organizací, posléze i u dalších subjektů. Bystřice nad Pernštejnem se vyznačuje
velkým množstvím možností volnočasových aktivit, které jsou Bystřičáky vnímány
různě a také různě využívány. Karta, jak již bylo řečeno, výrazně zlevní přístup
Bystřičáků do městských zařízení a tím zvýší jejich využití.
Popis
Myšlenkově
vychází
Bystřická
karta
z
Novoměstské
karty
(http://karta.nmnm.cz/category/karta/), která funguje již od roku 2014. K jejímu
masovějšímu rozšíření v Novém Městě na Moravě došlo až se zprovozněním
novoměstských lázní. V současné době ji využívá kolem tisíce klientů. Základním
rozdílem mezi bystřickou a novoměstskou kartou bude to, že zaplacením
novoměstská karty je zajištěna bezplatná MHD. To u bystřické karty není možné,
protože bystřická MHD je zařazena v systému Integrovaného systému dopravy
Jihomoravského kraje s vlastním ceníkem slev. Druhým pilířem karty Nového
Města na Moravě, její součástí a vlastně podmínkou, je zaplacení poplatku za
komunální odpad za aktuální rok. Tato podmínka by byla základním pilířem
Bystřické karty.
Město navrhuje kartu jako plastovou, s ochranným prvkem, čárkovým kódem,
jménem a fotografií. Karta nebude dobíjecí, je nepřenosná a bude vydaná na jméno.
Časová platnost karty bude nastavena v režimu plovoucího období v délce 1 roku
(např. od 19. března 2018 do 19. března 2019). Po ukončení tohoto období se stane
karta neplatnou a držitel karty si může nechat vystavit novou.
Veškeré platby a výdej karty budou realizovány na pokladně městského úřadu.
Odhad nákladů na zřízení Bystřické karty
Cena bude jednotná ve výši 800 Kč a skládá se ze tří parametrů:
1. poplatek za komunální odpad za aktuální rok
- 600 Kč
2. poplatek za čerpání slev v městských organizacích
- 200 Kč
Celkem tedy za 800 Kč.
Organizace a druhy slev
Obecně lze říci, že slevy jsou zaměřeny na jednotlivce či malé neorganizované
skupiny, nikoli na skupiny sportovních klubů (proto např. sleva pouze na 1/3 haly, či
½ umělé trávy). Dále se netýká organizovaných soutěží.
Návrh slev městských organizací:

Název subjektu
Areál sportu

objekt slevy
hala 1/3
squash

bowling

kuželky

vnitřní bazén
koupaliště

Centrum Eden
Muzeum
Kulturní dům

Usnesení

umělá tráva 1/2
vstupné základní
vstupné snížené
vstupné základní
vstupné snížené
nějaké představení

plné
vstupné sleva v
vstupné po slevě %
220
110
50
120
84
30
140
98
30
170
119
30
190
133
30
140
98
30
180
126
30
230
161
30
100
70
30
120
84
30
150
105
30
45
23
50
40
20
50
60
30
50
70
35
50
400
200
50
130
65
50
100
50
50
40
20
50
20
10
50
200
100
30

ušetříš
v Kč
110
36
42
51
57
42
54
69
30
36
45
23
20
30
35
200
65
50
20
10
100

Vstupní náklady Bystřické karty
- Software:
100.000,- Kč
- Tiskárna
60.000,- Kč
- Fotoaparát s příslušenstvím 20.000,- Kč
- Karta 1000 ks
10.000,- Kč
- Celkem
190.000,- Kč
Postup a harmonogram zavedení Bystřické karty
Případným schválením Bystřické karty zastupitelstvem města dne 13. září 2017
budou zahájeny přípravné práce, tedy zejména poptání softwaru, tiskárny,
fotoaparátu. Dále se s jednotlivými subjekty dojednají výše slev a další organizační
záležitosti. Tyto přípravné práce by byly přestaveny a upřesněny na prosincovém
zastupitelstvu. Ostré spuštění by poté bylo reálné v první čtvrtině příštího roku.
Závěr
Provoz karty bude nutné vyhodnotit k 31. 1. 2018, a to zejména z hlediska její
využitelnosti a nákladovosti. Bude nutné vymezit slabá místa, vyhodnotit ceník slev
a v následujícím roce připravit případné změny vedoucí k optimálnímu fungování
karty jak ve vztahu k Bystřičákům, tak k městu.
: Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přípravu projektu
„Bystřická karta“ .

13/12/2017 : Zápis z komise výstavby ze dne 24. 8. 2017
Popis

1. Jaroslav a Annemarie KOLÁŘOVI, Provazníkova 29, 613 00 Brno
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 254/2 v k.ú. Kozlov u Lesoňovic
Osadní výbor souhlasí s prodejem.

Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej
části pozemku parc. č. 254/2 v k.ú. Kozlov u Lesoňovic. Cena 150,- Kč/m2.
2. Mgr. Vlastimil Brázda a Olga Brázdová Beránková, Rozsochy 30
Žádost o směnu pozemků s doplatkem v k.ú. Vojetín u Rozsoch
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje směnu ani prodej pozemků,
protože tyto pozemky jsou zatíženy předkupním právem Kraje Vysočina,
který toto předkupní právo nezruší.
3. Petr KUBÍK, Okružní 955, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 661/1 v k.ú. Rovné z důvodu
vybudování přístupu na pozemek parc. č. 60/2 ve vlastnictví žadatele
Usnesení: Komise výstavby doporučuje osobní jednání a předložení
stavebního řešení přístupu ke shora uvedenému pozemku.
4. Petra a Daniel KAMANOVI, Karasín 63, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 108/1 a 64/1 v k.ú. Karasín (využití –
příprava a skladování dřeva na topnou sezónu)
Osadní výbor navrhuje neprodávat obecní pozemky. Zároveň navrhuje
výhledově pozemky upravit a zamezit černé skládce.
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku parc. č. 108/1 a
64/1 v k.ú. Karasín. Osadní výbor nedoporučuje prodej z důvodu možného
využití pro účely obce.
5. MVDr. Petr a Ing. Marie Dvořákovi, Bratrská 310, Bystřice nad
Pernštejnem
Žádost o prodej pozemků parc. č. 422/1, 422/2, 424/5, 428/5, 502/5, 502/6
v k.ú. Karasín (z důvodu vybudování rybníka).
Osadní výbor nesouhlasí s prodejem.
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje prodej, ale navrhuje zvážit
možnou směnu pozemků tak, aby bylo možné zemědělské obdělávání
pozemků pod plánovaným rybníkem.
6. Město Bystřice nad Pernštejnem
Koupě části pozemku parc. č. st 7 a části parc. č. 13/2 o výměře cca 350 m2
(od Jany Krejčí a Stanislava Pokorného)
Osadní výbor souhlasí.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM koupi části pozemku parc. č. st
7 a části parc. č. 13/2 v k.ú. Karasín o výměře cca 350 m2. Cena 50,- Kč/m2.
7. Povodí Moravy, s.p. závod Dyje, Husova 760, 67571 Náměšť nad
Oslavou
Žádost o prodej pozemků parc. č. 321/19, 321/77, 321/78, 321/79 v k.ú.
Karasín z důvodu majetkoprávního vypořádání zamýšleného zabezpečení
vodního díla Vír 1 (oplocení ochranného pásma VD)
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej
pozemků: 8/22 pozemku parc. č. 321/19 o výměře 134 m2 a dle GP 8/22
pozemku parc. č. 321/77 o výměře 357 m2 a dále 10/28 pozemků dle GP
parc. č. 321/78 o výměře 1536 m2 a 10/28 pozemku parc. č. 321/79 o výměře
79 m2. Povodí Moravy, s.p. cena dle znaleckého posudku činí za
spoluvlastnický podíl města 7 490,- Kč.

8. Petr Dvořák, Pivonice 42
Žádost o prodej pozemku parc. č. 47/1 v k.ú. Pivnice
Osadní výbor souhlasí s prodejem.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej
části pozemku parc. č. 47/1 o výměře do 300 m2 panu Petru Dvořákovi. Cena
150,- Kč/m2.
9. Jan a Veronika CHROUSTOVI, Pivonice 43
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 49/9 v j.ú. Pivonice
Osadní výbor souhlasí s prodejem.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej
části pozemku parc. č. 49/9 v k.ú. Pivonice manželům Chroustovým. Cena
150,- Kč/m2.
10. Jan REZEK, Domanín 44, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 536 v k.ú. Domanín
Osadní výbor nedoporučuje prodej, doporučuje pronájem.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na pronájem
pozemku parc. č. 536 v k.ú. Domanín panu Janu Rezkovi. Nájemné 1,40
Kč/m2/rok.
11. Petr SEDLICKÝ, Domanín 116, 593 01 Bystřice n. P.
Žádost o vzájemné vypořádání pozemků v k.ú. Domanín s doplatkem – dle
žádosti
Osadní výbor souhlasí. Dále je námitka Miroslava Šejnohy, který nesouhlasí
s prodejem či směnou pozemku p.č. 1323 v k. ú. Domanín, který je v jeho
sousedství.
Komise výstavby doporučuje radě města vyhlášení záměru na prodej a
doporučuje ZM koupi a prodej pozemků, a to p. č. 214 o výměře 116
m2, p.č. 200 o výměře 157 m2 a p.č. 196 o výměře 96 m2 vše v k. ú. Domanín
z majetku pana Petra Sedlického do majetku Města Bystřice n. P. a z majetku
Města Bystřice n. P. do majetku Petra Sedlického pozemky p.č. 1344 o
výměře 24 m2, p.č. 1345 o výměře 768 m2, p.č. 1346 o výměře 768 m2,
p.č. 198 o výměře 88 m2 vše v k. ú. Domanín. Rada města nedoporučuje ZM
prodej pozemku p.č. 1323 o výměře 1491 m2, který je v majetku města. Cena
za prodej 10 Kč/m2, cena koupě 30 Kč/m2.
12. Jitka STÁRKOVÁ, Nádražní 341, Bystřice nad Pernštejnem
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1206 o výměře cca 50 m2 v k.ú.
Bystřice n. P. (za majitele manžele Kozákovi žádá nájemce)
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje prodej části pozemku parc. č.
1206 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem z důvodu zúžení profilu místní
komunikace a nejasností kolem plánované venkovní zahrádky.
13. Jarmila PIVKOVÁ, Na Vyhlídce 304, Bystřice nad Pernštejnem
Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 567 v k.ú. Bystřice n.
P. – jedná se o zelený pruh šíře cca 0,9 – 1,4 m mezi komunikací a
pozemkem ve vlastnictví žadatele (vjezd a vytvoření dvou parkovacích stání)
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na pronájem
části pozemku parc.č. 2857/3 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Bystřice n. P..

Nájemné 1000,- Kč/rok.
14. E.ON Česká republika s.r.o., Vratislavovo nám. 118, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 2857/3 v k.ú. Bystřice n. P. pod rampou u
nové kioskové trafostanice.
Usnesení: Komise výstavby odkládá rozhodnutí o prodeji z důvodu výstavby
vodovodního přivaděče Vír-Drahonín v těchto prostorech
15. Kamila CISÁROVÁ, Masarykovo nám. 59, Bystřice n. P.
Žádost o možnosti vytvořit parkovací místa u domu č.p. 59 a vyřešení situace
vody, která při každé bouřce stéká do budovy č.p. 59 z chodníku.
Usnesení: Komise výstavby souhlasí s navrženým řešením na vytvoření
parkovacích míst pro nemovitost č.p. 59 Masarykovo náměstí a s řešením
odvodnění komunikace k Základní škole (speciální).
16. Markéta a Manfred REINDL, Masarykovo nám. 18, Bystřice n. P.
Podpoření žádosti pana Cisára ohledně vytvoření vodních svodů podél místní
komunikace, aby se zamezilo velkému znečištění komunikace a častému
zanesení kanálu.
Žádost o podstoupení části pozemku pro vytvoření parkovacích míst pro
obyvatele domu č.p. 60
Usnesení: Komise výstavby souhlasí s navrženým řešením na vytvoření
parkovacích míst pro nemovitost č.p. 60 Masarykovo náměstí a s řešením
odvodnění komunikace k Základní škole (speciální).
17. Město Bystřice nad Pernštejnem
Řešení úbytku obyvatel obce Vítochov dle návrhu osadního výboru – tedy
nákup pozemku od SPÚ a změnu ÚP s rozšířením plochy pro individuální
výstavbu.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje nákup pozemku pč. 193/2 v k.ú.
Vítochov od SPÚ a v rámci možností rozšířit zóny pro individuální výstavbu
v rámci chystané změny ÚP..
18. Andrea Bartošová, Stanislav Baláž, Okružní 974, Bystřice n. P.
Žádost o pronájem pozemku parc. č. 1100/6 v k.ú. Bystřice n. P., který se
nachází vedle domu na pozemku parc. č. 1099/28 – stavba v rámci projektu
Antonínka.
Usnesení: Komise výstavby odkládá doporučení o pronájmu pozemku parc.
č. 1100/6 v k.ú. Bystřice n. P. z důvodu nevyřešeného okolí rezidenčních
domů Antonínka.
19. Martin Haluška, Hornická 952, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 61/1 v k.ú. Domanínek. o výměře
2000 m2 za účelem výstavby sídla firmy.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej
části pozemku parc. 61/1 v k.ú. Bystřice n. P.. Cena 200,- Kč/m2 + DPH.
Vůči žádnému ze žadatelů město neuplatňuje žádnou pohledávku.
Usnesení

: 1. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
části pozemku pč. 254/2 v k. ú. Kozlov manželům Kolářovým. Cena 150 Kč/m2.
2. Rada města nedoporučuje ZM směnu pozemků mezi městem a Vlastimilem

Brázdou a Olgou Beránkovou.
3. Rada města odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku pč. 661/1 v k. ú. Rovné
do doby technického řešení příjezdu k domu Petra Kubíka.
4. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemků pč. 108/1 a 64/1 v k. ú.
Karasín manželům Kamanovým..
5. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku pč. 422/1, 422/2, 424/5,
428/5, 502/5, 502/6 v k. ú. Karasín manželům Dvořákovým. Rada pověřuje
místostarostu k jednání se žadateli o možné směně pozemků.
6. Rada města doporučuje ZM koupi části pozemku parc. č. st 7 a části parc. č. 13/2
v k.ú. Karasín o výměře cca 350 m2. Cena 50,- Kč/m2
7. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
pozemků: 8/22 pozemku parc. č. 321/19 o výměře 134 m2 a dle GP 8/22 pozemku
parc. č. 321/77 o výměře 357 m2 a dále 10/28 pozemků dle GP parc. č. 321/78 o
výměře 1536 m2 a 10/28 pozemku parc. č. 321/79 o výměře 79 m2. Povodí Moravy,
s.p. cena dle znaleckého posudku činí za spoluvlastnický podíl města 7 490,- Kč.
8. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
části pozemku p.č. 47/1 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Pivonice Petru Dvořákovi. Cena
150 Kč/m2.
9. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
části pozemku parc. č. 49/9 v k.ú. Pivonice manželům Chroustovým. Cena 150,Kč/m2.
10. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 536 v
k.ú. Domanín panu Janu Rezkovi. Nájemné 1,40 Kč/m2/rok.
11. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM koupi a
prodej pozemků, a to pozemky p.č. 214 o výměře 116 m2, p.č. 200 o výměře 157
m2 a p.č. 196 o výměře 96 m2 vše v k. ú. Domanín z majetku pana Petra Sedlického
do majetku Města Bystřice n. P. a z majetku Města Bystřice n. P. do majetku Petra
Sedlického pozemky p.č. 1344 o výměře 24 m2, p.č. 1345 o výměře 768 m2, p.č.
1346 o výměře 768 m2 a p.č. 198 o výměře 88 m2 vše v k. ú. Domanín. Rada města
nedoporučuje ZM prodej pozemku pč. 1323 o výměře 1491 m2, který je v majetku
města. Cena u prodeje 10 Kč/m2, cena u koupě 30 Kč/m2.
12. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku pč. 1206 v k.ú. Bystice n.
P. manželům Kozákovým.
13. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc.č. 2857/3 o výměře
cca 12 m2 v k.ú. Bystřice n. P. Nájemné 1000,- Kč/rok, doba neurčitá, výpovědní
lhůta 3 měsíce.
14. Rada města odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku pč. 2857/3 v k. ú.
Bystřice n. P. do doby po výstavbě vodovodního přivaděče.
15., 16. Rada města souhlasí s navrženým řešením na vytvoření parkovacích míst
pro nemovitost č.p. 59 Masarykovo náměstí a s řešením odvodnění komunikace
k Základní škole na městském pozemku pč. 107/2 v k. ú. Bystřice n. P.
17. Rada města doporučuje nákup pozemku pč. 193/2 v k.ú. Vítochov od SPÚ a
dále doporučuje v rámci možností rozšířit zóny pro individuální výstavbu v rámci
chystané změny ÚP místní části Vítochov.
18. Rada města odkládá rozhodnutí o pronájmu části pozemku pč. 1100/6 v k. ú.
Bystřice n. P. do doby po výstavbě řadových domů.
19. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
části pozemku parc. č. 61/1 v k..ú. Domanínek panu Martinu Haluškovi. Cena 200,Kč/m2 + DPH.

14/12/2017 : Podání občanů místní části Pivonice – oprava otáčky autobusu
Popis
Usnesení

: Dne 25.8.2017 obdrželo vedení města písemnost nazvanou jako petice, jejímž
obsahem byla nespokojenost občanů Pivonic s opravou otáčky autobusu v obci.
: Rada města bere na vědomí podání občanů místní části Pivonice ve věci opravy
otáčky autobusu v obci. Rada města konstatuje, že oprava otáčky autobusu byla
provedena v souladu se standardy obvyklými pro tento typ a frekvenci využití
komunikace. Rada města pověřuje odbor správy majetku a investic monitoringem
stavu komunikace a v případě jejího poškození vypracováním návrhu řešení.

