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

č. 13 / 2017
konané dne 19.9.2017
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

: Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin Horák, Mgr. Vlasta
Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra
: Mgr. Radek Vojta
: Ing. Aleš Sitař, PhDr. Drahomíra Lukšová, Ing. Blanka Svobodová,
David Starý
: Ing. Karel Pačiska, JUDr. Eva Špatková

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 12

:
:
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17 / 13 / 2017

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – P.K.
Přehled přijatých žáků ze ZŠ ORP III Bystřice n.P. na střední školy
Jmenování nových členů školské rady Základní školy T.G. Masaryka a ZŠ
Nádražní Bystřice n.P. zřizovatelem
Schválení vyhlášení záměru na pronájem místnosti č. 3.1. v budově Města
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405
Žádost o přidělení bytu v DPS
Odpadkové koše na Masarykově náměstí
Smlouva o zřízení služebnosti
Schválení podpisu smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v bytovém domě na
Masarykově náměstí č.p. 4“ a schválení rozpočtového opatření
Rozhodnutí o příslušnosti pro projednávání přestupků na úseku matrik
Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2017 – 2. kolo
Financování akcí: Chodníček Domanín, Průkaz energetické náročnosti
budovy Panského dvora
Zateplení bytových domů na sídlišti II – změnové listy č. 2
Stanovisko osadního výboru Pivonice k prodeji pozemku
Klubovna pro skauty – druhé jednání
IV. Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
Žádost společnosti Železárny Štěpánov, spol. s.r.o., o mimořádné přidělení
bytu pro svého zaměstnance
Schválení příkazní smlouvy na zpracování Studie proveditelnosti k výzvě
IROP č. 10

USNESENÍ:
1/13/2017

: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – P.K.

Popis

: Dne 5.9.2017 obdrželo vedení města žádost od P.K. o poskytnutí finančního
příspěvku na účast na nejprestižnější amatérské soutěži federace IFBB – Arnold
Classic Europe, která se koná ve dnech 21. – 25.9.2017 v Barceloně ve Španělsku.
P.K. do výběru mužské reprezentace českého týmu nominoval svaz kulturistiky.
Pouze vítěz této soutěže může postoupit mezi profesionály.
V roce 2015 podpořilo město účast žadatele na MS juniorů v San Salvadoru, kde se
umístil na 3. místě, částkou 10.000,- Kč.
Svaz se finančně na účasti závodníka nepodílí. V žádosti není uvedena požadovaná
částka, P.K. bude rád za každou podporu.
Komise sportu a mládeže se k žádosti vyjádřila. Členové komise vyjádřili souhlas
s podporou ve výši cca 10.000,- Kč nebo s částkou maximálně ve výši 30-50%
nákladů.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje poskytnutí příspěvku pro P.K. ve výši 10.000,Kč na účast na kulturistické soutěži v Barceloně v září 2017.

Usnesení

2/13/2017

: Přehled přijatých žáků ze ZŠ ORP III Bystřice n. P. na střední školy

Popis

: Radě města byly předloženy přehledy základních škol spadajících do působnosti
obce s rozšířenou působností Bystřice n. P. a ZŠ Nedvědice o přijatých žácích do
středních škol, a to do prvního ročníku školního roku 2017/2018. V červenci byly
radě města předloženy přehledy o žácích z bystřických škol, nyní je informace
doplněna o údaje z ostatních úplných škol
: Rada města Bystřice n. P. bere na vědomí informaci o přijatých žácích do prvních
ročníků středních škol pro šk. rok 2017/2018.

Usnesení

3/13/2017

: Jmenování nových členů školské rady Základní školy T.G. Masaryka a
ZŠ Nádražní Bystřice n. P. zřizovatelem

Popis

: Od 1.8.2005 byly zřízeny školské rady základních škol. Třetinu členů školské rady
jmenuje zřizovatel, třetina je volena z řad učitelů a jedna třetina je volena z řad
zákonných zástupců.
Školský zákon stanovil funkční období členů školské rady na 3 roky. Nyní končí
čtvrté volební období, proto je nutné jmenovat členy nové, případně staronové.
Po dohodě s řediteli škol se jeví jako vhodné, aby členové šk. rady byli na chodu
školy zainteresováni, vhodná je situace, kdy mají ve škole děti.
Pro školskou radu Základní školy TGM souhlasily s jmenováním Bc. Věra
Skalníková a Bc. Marcela Polanská Klusáková, které nahrazují Bc. Marcelu
Martínkovou a ing. Aleše Sitaře.
Se jmenováním do ŠR ZŠ Nádražní opět souhlasila Kateřina Turová a Soňa Jandová.
: Rada města Bystřice n. P. v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jmenuje jako své
zástupce do Školské rady Základní školy T.G.Masaryka Bc. Věru Skalníkovou a Bc.
Marcelu Polanskou Klusákovou a do Školské rady ZŠ Nádražní Bystřice n. P.
Kateřinu Turovou a Soňu Jandovou.

Usnesení

4/13/2017

: Schválení vyhlášení záměru na pronájem místnosti č. 3.1. v budově Města
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405

Popis

: Zástupci organizace Klára pomáhá z.s., Mladá 115/8, 644 00 Brno, IČ: 01277812,
požádali město o pronájem zasedací místnosti ve 3. podlaží budovy pro účely
poskytování poradenství pro pečující. Poradenství by bylo poskytováno od 1.1.2018,
vždy první středu v měsíci, od 10,00 hod.- 14,00 hod. Tato služba je poskytována

Usnesení

bezplatně. Klára pomáhá a poskytuje pomoc rodinám a lidem, kteří dlouhodobě
pečují o své blízké.
Z výše uvedených důvodů je nutné vyhlášení záměru na pronájem místnosti 3.1, aby
mohla být uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor.
: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem místnosti 3.1. o ploše 9 m2 ve
3. podlaží budovy MěÚ v Bystřici n.P. Pronájem bude každou první středu v měsíci,
mezi 10,00 hod. -14,00 hod. Roční nájemné 1,- Kč.

5/13/2017

: Žádost o přidělení bytu v DPS

Popis

Usnesení

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá o přidělení bytu v DPS panu J.H. Pan
H. bude bydlet sám, bude využívat pečovatelskou službu – zajištění obědů, nákupy,
dovoz k lékaři, praní prádla, pomoc při osobní hygieně a další služby podle
zdravotního stavu.
: Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS panu J.H.

6/13/2017

: Odpadkové koše na Masarykově nám.

Popis

: Ředitel TS města ing. Kekrt požaduje výměnu košů na Masarykově náměstí za
objemově větší typ, nebo navýšení počtu košů z důvodu nedostatečné kapacity.
V současné době je na Masarykově náměstí 35 ks odpadkových košů o objemu 30 l
na sloupech VO a 8 ks košů na noze /na ostrůvku/. TS města vyváží koše pravidelně
v pondělí, středu a pátek. Na větší akce se přidávají kontejnery.
Některé koše bývají plné především v letní sezóně – velké plastové lahve, krabice od
pizzy. Náměstí osazené takovým počtem odpadkových košů má málokteré město.
Řešení:
- Ponechat stávající stav, případně před č. p. 60 umístit jeden velký čtyřhranný koš
- Vyměnit koše na noze za objem 70 l a přidat cca 12 ks stejných košů na sloupy
VO /na sloupy nelze pověsit větší koš/ - cca 140 000 Kč /koš na noze 11 590 Kč
bez DPH + montáž, koš na sloup 3000 Kč bez DPH + montáž/.
A stejně bude především záležet na kulturnosti občanů, aby pochopili, že to není
popelnice a koš je určený jen na příležitostné odpadky.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem odkládá rozhodnutí v této věci a pověřuje
starostu města k jednání s ředitelem společnosti TS města a.s. o možnosti častějšího
vyvážení předmětné lokality, monitoringu problémových míst a jeho následné
vyhodnocení.

Usnesení

7/13/2017

: Smlouva o zřízení služebnosti

Popis

: Pro stavbu chodníku vedle domu č.p. 981 na ulici Hornické bylo nutno přeložit
telekomunikační síť. Pro potřeby stavebního povolení byla uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Po dokončení akce a zaměření skutečného
stavu lze uzavřít smlouvu. Tato bude úplatná a na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch České
telekomunikační infrastruktury a.s. spočívající v právu zřízení, provozování, údržby
a oprav podzemního komunikačního vedení na části pozemků p.č. 3062/3 a p.č.
3106/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Služebnost se zřizuje úplatně za
jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + DPH na dobu neurčitou.

Usnesení

8/13/2017

: Schválení podpisu smlouvy o dílo na akci ,,Výměna oken v bytovém domě
na Masarykově náměstí č.p. 4“ a schválení rozpočtového opatření.

Popis

: Odbor správy majetku a investic předkládá Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení podpis smlouvy o dílo na akci Výměna oken v bytovém domě na
Masarykově náměstí č.p. 4 s TS města a.s. Akce řeší výměnu všech oken a dveří

Usnesení

v budově a opravu a nátěr fasády. Dle nabídky je cena za dílo 1 998 129,83 Kč vč.
DPH. Z důvodu nízké ceny schválené v rozpočtu žádá odbor SMI radu města o
rozpočtové opatření ve výši 500 000,- Kč.
: Rada města schvaluje podpis smlouvy o dílo s TS města a.s. a rozpočtové opatření ve
výši 500 000,- Kč.

9/13/2017

: Rozhodnutí o příslušnosti pro projednávání přestupků na úseku matrik

Popis

: Změnou zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů bylo zakotveno nové ust. § 79a,
které definuje přestupky na tomto úseku. Zákon však již nedefinuje, který správní
orgán je příslušný k jejich projednávání V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů přísluší toto
rozhodovat radě obce.
Odbor správní a školství navrhuje, aby příslušným útvarem pro projednávání
přestupků dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů byl stanoven odbor
správní a školství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.
: Rada města rozhoduje a stanovuje odbor správní a školství MěÚ Bystřice nad
Pernštejnem jako orgán příslušný k projednávání přestupků dle ust. § 79a zákona č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení

10/13/2017 : Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2017 – 2. kolo
Popis

Usnesení

: Pro rok 2017 byla v rozpočtu města schválena na tento program částka 250.000,Kč. Rada města svým usnesením č. 1/4/2017 ze dne 10.3.2017 přidělila částku ve
výši 199.600 Kč a zároveň schválila 2. kolo grantového programu „Kultura a
společenský život s alokovanou částkou 50.400,-Kč.
V rámci Výzvy k předkládání projektů v oblasti kultury a společenského života
bylo do uzávěrky pro podávání žádostí předloženo 7 žádostí v celkové hodnotě
dotace 71.839,-Kč. Všechny žádosti obsahovaly veškeré požadované náležitosti.
Po seznámení se s jednotlivými žádostmi a následnou diskuzí členů komise nad
těmito žádostmi bylo přistoupeno k hodnocení žádostí dle stanovených
hodnotících kritérií s výsledkem uvedeným v tabulce usnesení.
Komise kultury stanovila pořadí žádostí a bezezbytku vyhověla žádostem
umístěným v pořadí 1-5. Žádosti v pořadí 6 komise kultury snížila požadovanou
výši dotace. Žádosti v pořadí 7 komise kultury nepřiznala žádnou dotaci.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise kultury na přidělení příspěvků
z druhého kola grantu v oblasti kultury a společenského života následovně:
Č.ž.

Název projektu

Žadatel

Požadováno: Pořadí:

Dotace

4

Mendelssohn – inspirace mládí

Pavla Kunovská

8000

1

8000

3

Funny Fest 2017

9000

2

9000

5

Dětské odpoledne ve Vítochově

3939

3

3939

7

Advent v kostele sv. Vavřince

oblastní charita Žďár n.S.
Sbor dobrovolných hasičů
Vítochov
Martina Olivová

10000

4

10000

Mgr. Helena Horáková

3400

5

3400

Martina Olivová

10000

6

6000

Zbyněk Hanko

17500

7

0

Koncert hudební školy Yamaha
Divadelní přestavení Ať přiletí čáp,
6
královno !
2. Zubštejn času 2017
1

CELKEM:

71839

40339

11/13/2017 : Financování akcí : Chodníček Domanín, Průkaz energetické náročnosti
budovy Panského dvora, Polepy Ekopavilon, Parkoviště Cibulkova a
Vodojem Lesoňovice
Popis
: Provozní rozpočet místní části Domanín je ještě občas zatěžován pozůstatky
závazků ze stavby kanalizace. Jeden z majitelů pozemků, po němž prošel
hlavní řad kanalizace (a v budoucnosti projde stavba cyklostezky), podmínil
svůj souhlas mimo jiné zpevněním obecní uličky podél jeho nemovitosti.
Během asfaltování po kanalizaci se to městu nepodařilo provést – jednak již
nebyly finance a ulička je úzká, nedá se v ní asfaltovat finišerem. Nakonec se
situace řešila betonovou dlažbou, a protože se podařilo zajistit i řemeslníka na
realizaci. Mezní nabídková cena činí 75 tis. Kč, které v provozním rozpočtu
Domanína nejsou. Proto žádá osadní výbor o rozpočtové opatření.
Zákon o hospodaření s energiemi ukládá povinnost mít zpracované Průkazy
energetické náročnosti pro všechny veřejné budovy. V uplynulých létech
pořídilo město průkazy pro většinu městských budov. Pozice CZV je
specifická v tom, že ekopavilon jakožto novostavba průkaz má – byl
vyžadován stavebním úřadem jako součást dokumentace pro stavební
povolení. U Panského dvora tato povinnost vůči stavebnímu úřadu nebyla, je
však nutno splnit povinnost vůči zákonu o hospodaření s energiemi a průkaz
obstarat – nabídková cena je necelých 20 tis. Kč. Dále projektant požaduje
kolem 22 tis. Kč za rozpracované návrhy informačních panelů a polepů,
z nichž některé nebyly dosud dotaženy do realizačního konce, ale práce
projektanta byla odvedena. Odbor SMI žádá celkem o 42.300,- Kč.
Parkoviště Cibulkova je navrhováno k realizaci do rozpočtu 2018, do té doby
je třeba parkoviště naprojektovat a povolit, nabídková cena projekčních prací
činí 45.500,- Kč. Zdroje jsou v kapitole Projektů.
Stavba Vodojemu v Lesoňovicích je už delší dobu ukončena, ale teprve nyní
přišla faktura od Vodárenské akciové společnosti za stavební dozor v ceně
24.442,- Kč.
Usnesení : Rada města schvaluje
- financování akce Chodníček Domanín částkou 75.000,- Kč, akce Centrum
zelených vědomostí částkou 42.300,- Kč, akce Parkoviště Cibulkova
částkou 45.500 a akce Vodojem Lesoňovice částkou 24.442,- Kč.
- návrh příslušných rozpočtových opatření
12/13/2017 : Zateplení bytových domů na sídlišti II – změnové listy č. 2
Popis

: Stavba „Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II“ pokračuje a objevují se další
technické změny, které je nutno formou změnových listů vyřešit a promítnout do
smluvního vztahu s dodavatelem.
Změnové listy se podobně jako v předešlém případě (Rada č. 9 v červnu) týkají 5ti
částí zakázky = zateplovaných domů, kde je dodavatelem sdružení Lupoměch –
Kontest. Na poslední části zakázky – bytový dům zateplovaný sdružením TS města –
Stavoflos - se připravuje změnový list samostatně a bude předložen příští radě.

Usnesení

: Rada města schvaluje Změnové listy č. 2 stavby „Stavební úpravy bytových domů na
sídlišti II“ dle přílohy.

13/13/2017 : Stanovisko osadního výboru Pivonice k prodeji pozemku
Popis

: Rada města projednávala 29. 8. 2017 pod bodem 13/12/2017 podbod 8 žádost Petra

Usnesení

Dvořáka (Pivonice 42) žádost o prodej části pozemku parc. č. 47/1 v k.ú. Pivnice –
cca 1500 m2 - viz. příloha1. Rada doporučila ZM prodej pouze 300 m2, a to na
základě doporučení komise výstavby a za cenu 150 Kč/m2, přičemž vyjádření
osadního výboru doporučovalo prodej o výměře 1500 m2.
Za základě výše uvedeného projednání v radě doručil osadní výbor Pivonice nové
vyjádření, v kterém vysvětluje důvod jejich doporučení prodeje 1500 m2. Vzhledem
k osobní znalosti všech členů osadního výboru Pivonice, celé situace a uklidnění
sousedských vztahů doporučuje vedení města přehodnotit minulé rozhodnutí a
doporučit ZM prodej 1500 m2 Petru Dvořákovi.
: Rada města revokuje usnesení č. 13/12/2017 podbod 8 ze dne 29. 8. 2017 a
schvaluje vyhlášení záměru na prodej dle doporučení osadního výboru Pivonice a
doporučuje ZM prodej části pozemku pč. 47/1 o výměře cca 1500 m2 v k. ú.
Pivonice Petru Dvořákovi. Cena 150 Kč/m2.

14/13/2017 : Klubovna pro skauty – druhé jednání
Popis

Usnesení

: Rada města projednávala pod bodem 11/12/2017 na své schůzi dne 29. 8. 2017
možnost projektové přípravy klubovny pro skauty. Rada odložila své rozhodnutí,
neboť chtěla vyslechnout stanovisko zástupců Junáka – český skaut, středisko Klen
Bystřice nad Pernštejnem, z. s. Junáci na schůzi přednesli svoji vizi dalšího
fungování včetně prezentace. Z diskuze vyplynulo, že cena za projekt činí 250 tis.
Kč včetně DPH, přičemž bez jeho pořízení není možné žádat o dotace na samotnou
výstavbu.
: Rada města schvaluje příspěvek na pořízení projektové dokumentace klubovny pro
skauty pro Junák – český skaut, středisko Klen Bystřic nad Pernštejnem, z. s. do
maximální výše 200 tis. Kč.

15/13/2017 : IV. Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
Popis

Usnesení

: Na základě zveřejněného záměru vyhlášeného radou města na změnu ve smlouvě se

společností 4 Max Fitness o.s., který se týkal úpravy výše nájmu, lze uzavřít IV.
Dodatek. K vyhlášenému záměru se nikdo nepřihlásil. Dodatek připojen
: Rada města schvaluje uzavření IV. Dodatku s 4 MAX Fitness o.s. , kterým se mění
výše nájmu na 54 340 Kč ročně. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

16/13/2017 : Žádost společnosti Železárny Štěpánov, spol. s.r.o., o mimořádné
přidělení bytu pro svého zaměstnance
Popis

Usnesení

: Společnost Železárny Štěpánov s.r.o., si podala žádost o mimořádné přidělení bytu
o velikosti 2+1 pro svoji pracovnici paní R.P., která ve společnosti pracuje na dobu
neurčitou.
Odbor bytového hospodářství předkládá radě návrh na přidělení bytu o velikosti 2+1
za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností
prodloužení. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od
přidělení bytu u společnosti Železárny Štěpánov, spol. s.r.o.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro paní R.P. za
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností
prodloužení nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování
doby 3 let od přidělení bytu u společnosti Železárny Štěpánov.

17/13/2017 : Schválení příkazní smlouvy na zpracování Studie proveditelnosti k výzvě
IROP č. 10
Popis

: Rada města schválila svým usnesením č. 1/11/2017 ze dne 29.8.2017 realizaci VŘ
na dodavatele studie proveditelnosti a zpracovatele žádosti o dotaci z výzvy IROP 10
– kybernetická bezpečnost a následné podání žádosti o dotaci z výzvy IROP 10 –

Usnesení

kybernetická bezpečnost.
Odbor správní a školství realizoval poptávkové řízení na zpracování Studie
proveditelnosti, žádosti o dotaci a administraci VŘ k výzvě IROP č. 10 - Město
Bystřice nad Perštejnem.” Předmětem poptávky byla dále i administrace a projektová
příprava dotačního projektu. Byly poptány tyto 3 specializované subjekty věnující se
této problematice:
ENVI Agentura Trunda s.r.o.
Naviga 4 s.r.o.
WebSport & Consulting service s.r.o.
Ve stanovené lhůtě byly předloženy tyto nabídky:
1) Naviga 4 s.r.o. – 520.000 Kč bez DPH
2) WebSport & Consulting service s.r.o. – 399.000 Kč bez DPH
3) ENVI Agentura Trunda s.r.o. – 450.000 Kč bez DPH
Vzhledem k tomu, že všechny nabídky splňovaly veškeré požadované náležitosti,
odbor správní a školství navrhuje uzavřít smlouvu se společností WebSport &
Consulting service s.r.o., která měla svoji nabídku nejnižší. V případě úspěchu při
podání žádosti a poskytnutí dotace bude tato částka pokryta z 90% z dotace.
: Rada města schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na realizaci VŘ na dodavatele
studie 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 s firmou WebSport & Consulting
service s.r.o. Rada města pověřuje odbor správní a školství realizací administrace
této věci. Rada města pověřuje odbor finanční přípravou rozpočtového opatření
vyplývající z této smlouvy.

