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

č. 1 / 2018
konané dne 16.1.2018
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
: Mgr. Radek Vojta
: Ing. Vladimíra Peňázová, Alena Prudká, Ing. Jaroslava Chalupová, Ing.
Ivan Buchta, Ing. Blanka Svobodová, Mgr.Milada Krásenská
:-

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 17/2017

:
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Žádost o převod náj. smlouvy k bytu Eva K.
Poliklinika - rekonstrukce plynové kotelny
Žádost veterán Tatra klubu
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2018
Doporučení komise mládeže a sportu na jmenování sportovce roku 2017
Schválení pravidel pro udělování titulu „Nositele tradic Bystřicka“
Zřízení věcného břemene – přípojka RD pana Peška
Překládka sítě elektronických komunikací – parkoviště Lipová
Financování optické sítě v roce 2018
Žádost ZUŠ o vyhrazení míst pro parkování zaměstnanců a návštěvníků
Financování akcí: Průmyslová zóna, Parkoviště u ZUŠ, Chodník Wera-Rathgeber,
Bočkova 255, Kravín Nové Dvory a Vrt Domanínský rybník
Informace ZUŠ o podávaných žádostech o dotace
Smlouva o dílo s firmou Smolík Milan, Věchnov 114 na rekonstrukci
vodoinstalace a kanalizace v domě čp. 870-872 na ul. Jívová v Bystřici n.P.
Rezignace Mgr. Radka Vojty na funkci vedoucího odboru správního a školství
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem
Zřízení věcného břemene – přeložka NN Antonínka
Žádost o příspěvek na účast na ME kadetů a juniorů v ruské Soči
Žádost o přidělení bytu v DPS-Jana P.
Dotace na akci Miss a Mistr Charme
Žádost SH ČMS Okrsek Bystřice nad Pernštejnem
USNESENÍ:

1/1/2018

: Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu Eva K., Bystřice n.P.

Popis

: Paní Eva K. je nájemce bytu č.2 o velikosti 2+1 na ul. Spojovací čp. 925. Byt je po
celkové rekonstrukci bytového jádra, koupelny a WC včetně nových rozvodů

elektřiny, odpadu a vody. Z výše uvedeného důvodu žádá o převod nájemní
smlouvy k bytu č.2 v čp. 925 na ul. Spojovací, Bystřice n.P. na pana Pavla C., bytem
Rožná. Pan C. nabízí předplacené nájemné ve výši 100 000,- Kč a nemá žádné
dluhy vůči městu.
Rekonstrukce byla povolena ze strany pronajímatele, fyzicky je provedena. Žádost
splňuje všechny podmínky, které stanovila rada v bodě č.j. 1/12/2016 pro převod NS
na byt na jiného nájemníka.
Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 2 v čp. 925 na ul. Spojovací,
Bystřice n.P. o velikosti 2+1 panu Pavlovi C. za smluvní nájemné ve výši 39,Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení nájemní smlouvy. Byt bude
přidělen za podmínky, že předplacené nájemné bude složeno na účet města ve výši
100 000,- Kč.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
Ing.Vančová
Usnesením

Usnesení

:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:

2/1/2018

: Poliklinika - rekonstrukce plynové kotelny

Popis

: Stávající stav – plynový kotel VIESSMANN o výkonu 170 kW a plynový kotel
CORIN o výkonu 250 kW, které jsou napojeny do jednoprůduchového zděného
komínu z plných pálených cihel. Průduch byl vyvložkován v roce 1995.
Zjištění - v březnu 2017 neprošel komín revizí a cenová nabídka na opravu byla ve
výši 139 000 Kč s DPH. Po konzultaci s revizním technikem na kotle bylo
konstatováno, že oba kotle jsou za technickým zenitem, s nízkou účinností a nemá
smysl investovat pouze do opravy komínu, ale uvažovat o výměně kotlů a k nim
zrekonstruovat vyhovující spalinovou cestu.
Řešení - z obdržených nabídek na výměnu kotlů byla na doporučení revizního
technika vybrána firma Hoval s cenou 500 000 Kč a tato částka byla zařazena do
rozpočtu na rok 2018. Další jednání s dodavatelskou firmou ukázala, že instalace
v kotelně je nevyhovující, některé prvky jsou zbytečné, bezpečnostní řešení je špatné
/i když prošlo každý rok revizí/ a je vhodné uvažovat o rekonstrukci kotelny dle
projektu certifikovaného odborníka.
Projekt a rozpočet – projekt z prosince 2017 sestává z demontáže kotelny, z dodávky
a montáže přívodu plynu, vody, úpravy kanalizace pro odvod kondenzátu, dodávky a
montáže kotlů a ohřívače vody, odkouření a drobných stavebních prací. Rozpočtová
částka na rekonstrukci kotelny s kaskádou kotlů Hoval je 1 558 325 Kč s DPH.
Cenové nabídky s DPH:
1. Jaroslav Padrtka, Rozsochy
1 219 609 Kč
2. Miroslav Sláma, By n. P.
1 260 090 Kč
3. VZmont, By n. P.
1 358 673 Kč
4. Milan Rosůlek, Polná
1 389 047 Kč
Vzhledem k zatím velmi mírné zimě nejsou kotle příliš zatížené. Na konci prosince
2017 přestal fungovat kotel Viessmann, servisní technik ho zvládl ještě opravit cca
za 10 000 Kč. Komín byl opraven provizorně na jednu topnou sezónu. Na kotel
Corin už není v ČR revizní technik.
Financování - Poliklinika hospodaří ročně s částkou 400 000 Kč z hospodářské
činnosti. V roce 2017 „zbylo“ z plánované částky 150 000 Kč, v roce 2018 a 2019
nebudou plánovány žádné další opravy.
Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje navýšení částky na rekonstrukci
plynové kotelny Polikliniky o 719 609 Kč s DPH a ukládá finančnímu odboru
zpracovat rozpočtové opatření. Částka DPH 151 118 Kč bude uplatněna. Akce bude
realizována mimo topnou sezonu v době letních prázdnin.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
A. Prudká
:
: usnesením

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

3/1/2018

: Žádost veterán Tatra klubu

Popis

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Spolek veterán Tatra klub provozuje Depozit veterán Tatra klubu v budově bývalého
lihovaru, zároveň je také pořadatelem několika velkých bystřických akcí (např.
setkání veteránů). V roce 2017 museli zrušit provoz Malého muzea malých motocykl
z provozních důvodů a přemístit ho do budovy lihovaru. Přestavba pro tuto expozici
stála více než 300 tis. Kč. Jelikož se jedná o ojedinělou expozici, turisticky
zajímavou, ovšem zatím nevýdělečnou, žádá spolek o finanční příspěvek – viz.
žádost.
: Rada města doporučuje zastupitelstvu poskytnutí příspěvku veterán tatra klubu
Bystřice nad Pernštejnem ve výši 150tis. Kč na vybudování expozice Malého Muzea
Malých Motocyklů v budově bývalého lihovaru. Organizovaný vstup pro žáky MŠ a
ZŠ bystřických škol v rámci výuky bude zdarma po dobu 5ti let
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Josef Vojta
:

4/1/2018

: Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2018

Popis

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů schvaluje rada města poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města a současně smlouvy na tuto dotaci, a to v částce do 50 tis. Kč.
Částky uvedené ve smlouvách byly schváleny v rámci rozpočtu města na rok 2018
dne13.12.2017 na jednání zastupitelstva města.
Jedná se o:
Dotace na 8. ročník Bystřického zrcadlení pro spolek KUMŠT ve výši 30.000,- Kč.
Dotace na Pohádkový les Domanín ve výši 20.000,- Kč.
Dotace na taneční soutěž Kostitřas ve výši 20.000,- Kč.
Dotace na Vrchařskou korunu Vysočina ve výši 10.000,- Kč.
: Rada města souhlasí s poskytnutím neinvestičních dotací a schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv na částku 30.000,- Kč pro spolek KUMŠT na akci Bystřické
zrcadlení, částku 20.000,- Kč pro Lenku Pečinkovou na akci Pohádkový les
Domanín, částku 20.000,- Kč pro Dance Style na akci Kostitřas a částku 10.000,- Kč
pro Mgr. Lenku Víchovou na akci Vrchařská koruna Vysočiny.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Ing. Blanka Svobodová
: splněno usnesením

5/1/2018

: Doporučení komise mládeže a sportu na jmenování sportovce roku 2017

Popis

: Členové komise obdrželi tyto návrhy na sportovce, trenéra a osobnost sportu roku
2017- viz. příloha, bez pořadí.
Po diskuzi členů bylo rozhodnuto o tomto návrhu na vyhlášení:
Titul Sportovec roku 2017: absolutní vítěz nebyl navržen.
Dalšími navrženými na ocenění sportovec města za rok 2017 bez stanovení pořadí
jsou:
Ivana Koktavá – studentka gymnázia, 3. místo na MČR dorostu v atletice v oštěpu
výkonem 46,39 m, 2x8.místo na MČR dorostu v atletice v disku a kouli,
3x1.místo na KP žen v oštěpu kouli a disku
Marek Totušek a Isabela Sedláková - oba jsou dvojnásobní mistři ČR a zlatého
týmu družstev, jsou účastníci ME, MS v Plovdivu a kandidáti na start v roce 2018
na ME v Soči a MS ve Veroně.
Petra Klusáková – studentka Gymnázia, nominována do reprezentačního družstva
žákyň kraje Vysočina na Turnaj regionálních výběrů; neoficiální mistrovství ČR
v Praze – 1. místo s výběrem Kraje Vysočina; Olympiáda dětí a mládeže – 4.
místo; podzim 2017 – hostování v týmu FBŠ Jihlava, 1. liga juniorek

Usnesení

Usnesení

Titul trenér roku: ing. Vlastimil Kurfürst, trenér oddílu šermu TJ Sokol
Na osobnost sportu komise navrhuje Václava Koeniga, zakladatele oddílu šermu,
trenéra, předsedu oddílu.
Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje:
1) ocenění Vlastimila Kurfürsta titulem „Osobnost sportu“
2) návrh komise mládeže a sportu na udělení titulu „Sportovec města roku
2017“ bez stanovení pořadí, kterými jsou Ivana Koktavá, Marek Totušek,
Isabela Sedláková a Petra Klusáková. Rada města doplňuje oceněné o
Zdeňka Koláře.
3) ocenění Petry Novákové titulem „Trenér roku 2017“
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0
Ing. Blanka Svobodová
splněno usnesením

Usnesení

:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:

6/1/2018

: Schválení pravidel pro udělování titulu „Nositele tradic Bystřicka“

Popis

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Zastupitelstvo města v prosinci 2011 schválilo záměr na udělování titulu „Nositel
tradic“. Tento titul na návrh přípravné komise schvaluje rada města od roku 2012.
V minulém roce došlo ke změně pravidel, které byly upraveny na návrh komise a
byly projednány na valné hromadě Mikroregionu.
Změna se kromě drobných procesních úprav týká zejména spoluúčasti města a
Mikroregionu na financování odměny, která je k titulu přidělována. Obě strany se
podílí 50%.
Předkládáme tedy ke schválení upravená pravidla pro udělování titulu Nositel tradic.
: Rada města schvaluje Pravidla pro udělování regionálního titulu „Nositel tradic
Bystřicka“ s účinnosti od roku 2018.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Ing. Blanka Svobodová
: splněno usnesením

7/1/2018

: Zřízení věcného břemene – přípojka RD pana Peška

Popis

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: S firmou E.ON Distribuce a.s. máme uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
VB na NN přípojku pro novostavbu RD pana Peška. Po dokončení a zaměření lze
zřídit VB . Věcné břemeno bude úplatné a na dobu neurčitou.
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce
a.s. spočívající v právu uložení , údržby a oprav podzemního kabelového vedení NN
na části pozemku 340/2 v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno
bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH a bude na dobu
uzavřeno na dobu neurčitou.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: ivan buchta
: usnesením

8/1/2018

: Překládka sítě elektronických komunikací – parkoviště Lipová

Popis

: V rámci akce „ VPIC Bystřice nad Pernštejnem – ul. Lipová parkoviště“ je nutná
překládka sítě elektronických komunikací. Požadavek České telekomunikační
infrastruktury a.s je , že město tuto překládku uhradí. Částka na překládku je 49 177
Kč.
: Rada města schvaluje částku 49 177 Kč na překládku elektronických sítí v rámci
akce „ Bystřice nad Pernštejnem ul. Lipová parkoviště“, kterou provede firma Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: ivan buchta
: usnesením

Usnesení

Usnesení

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

9/1/2018

: Financování optické sítě v roce 2018

Popis

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Akce „Optická síť města Bystřice nad Pernštejnem“ má smluvní termín dokončení
28. únor 2018. Na realizaci této akce jsme od SATTu vyinkasovali v roce 2017
nájemné dopředu v celkové výši 11,5 milionu korun, během roku 2017 jsme
proinvestovali 6,3 mil. Kč, k dofakturaci do smluvních cen na rok 2018 nám zbývá
3,9 mil., tj. celkem 10,2 mil. oproti přijatým 11,5 mil. – pokud vše v pořádku,
dokonce s rezervou (a snad nám to vydrží).
Přesto jsou tu zádrhely a to dokonce dva.
První je ryze formální. Uvedené ceny jsou bez DPH, protože optická síť je pro nás
z hlediska DPH „podnikatelská činnost“, kde uplatňujeme plný odpočet DPH na
vstupu. Neboli výše uvedené částky zobrazují to, co nás to skutečně stojí a bude stát.
Rozpočet města ovšem pracuje s pojmem výdaj – tj. zobrazuje se v něm to, co
zaplatíme, neboli včetně DPH. Výdaj rozpočtu je tudíž 7,6 mil. loni a 4,7 mil. letos,
celkem 12,3 mil. což je více než 11,5 mil. To je věcně a účetně v pořádku, akorát to
jakoby blbě vypadá, proto na to upozorňuji.
Druhý problém už je opravdu problém, ale řešení má. Peníze na dofinancování akce
v roce 2018 nám zbyly v rozpočtu roku 2017 a jde jen o to je převést. A protože jsem
až do prosincové fakturace nevěděl, kolik bude třeba převést, neřešil jsem to v rámci
schvalování rozpočtu v prosinci a nechával to na rozpočtové opatření v novém roce.
Jenže jsem si neuvědomil výši částky. Jedná se rámcově o 5 mil. Kč, což násobně
převyšuje pravomoc Rady k rozpočtovým opatřením.
Po projednání s kolegyní z finančního odboru navrhuji toto řešení – schválit nyní
Radou rozpočtové opatření ve výši 2 mil. Kč tak, abych mohl v lednu a v únoru
průběžně platit dodavatelské faktury s tím, že březnovému Zastupitelstvu předložím
ke schválení rozpočtové opatření na zbytek tak, abych následně mohl dofinancovat
poslední faktury.
: Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.000.000,- Kč na financování
akce „Optická síť města Bystřice nad Pernštejnem“ formou převodu nevyužitých
zdrojů z rozpočtu 2017.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Sitař
: usnesením

10/1/2018

: Žádost ZUŠ o vyhrazení míst pro parkování zaměstnanců a návštěvníků

Popis

: Ředitelka ZUŠ předkládá Radě města žádost o vyhrazení parkovacích míst na nově
vybudovaném parkovišti u ŽUS pro zaměstnance a návštěvníky školy. V přiložené
žádosti je jak návrh řešení tak i jeho zdůvodnění.
: Rada města pověřuje starostu města prověřením možnosti umístění dopravního
značení - vyhrazené parkovací místo na parkovišti u ZUŠ pro zaměstnance škol od
11.00-13.00 hodin. V případě kladné stanoviska pověřuje starostu města zajištěním
realizace instalace tohoto informačního dopravního značení.
: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Sitař
: usnesením

Usnesení

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

11/1/2018

: Financování akcí: Průmyslová zóna, Parkoviště u ZUŠ, Chodník WeraRathgeber, Bočkova 255, Kravín Nové Dvory a Vrt Domanínský rybník

Popis

: V průmyslové zóně se nám po jistém boji se SÚS podařilo technicky i dotačně
zvládnout zádrhel se silniční příkopou podél silnice k Rodkovu i s propustem pod
ulicí Průmyslová. Vyplynuly z toho vícepráce ve výši 302 tis. Kč, na které jsme
uzavřeli samostatnou smlouvu mimo dotovaný projekt a měli jsme na ně zdroje
v rozpočtu 2017. Dodavatel práci provedl, ale nestihl (zapomněl) včas fakturovat,

kvůli čemuž se nám platba posouvá do roku 2018 a vyžaduje tudíž převést si na ni
peníze z neutracených zdrojů roku 2017.
Podobně na stavbě Parkoviště u ZUŠ nestihl dodavatel vyfakturovat 21.177,- za
instalaci zábradlí podél chodníku směrem ke školce, které si vyžádal stavební úřad
při kolaudaci.
Na základě požadavku vedení firmy WERA – klíčového zaměstnavatele na území
našeho města začínáme řešit chodník od autobusové zastávky na Nádražní ulici tak,
aby zaměstnanci firmy nemuseli chodit k bráně závodu po silnici. Tentýž problém se
týká i sousedního Rathgeberu, proto chceme oboje vyřešit naráz. Předpoklad je
takový, že jak z hlediska povolování tak i finanční náročnosti se pokusíme jít co
nejúspornější cestou, právě proto ale potřebujeme maximálně využít odbornou
podporu zkušeného projektanta dopravních staveb. Objednáváme proto projektovou
dokumentaci v ceně 83.490,- Kč. Peníze převedeme z kapitoly Projekty.
Drobná úprava elektroinstalací v kravíně na Nových Dvorech stála 2.650,- Kč a
nemá rozpočtové zdroje.
V souvislosti se zbouráním domu Bočkova čp. 255 bylo třeba ještě demontovat
vodoměr a to za cenu 310,- Kč. V rozpočtu jsme měli schválenou částku přesně na
projekt a demolici.
Z důvodu opakovaného nedostatku vody v našem rekreačním zařízení na
Domanínském rybníce, které vyvrcholilo letos v létě vícekrát opakovaným dovozem
vody do vyschlé studny, jsme dali do rozpočtu 2018 částku 80 tisíc na provedení
vrtu. Cena byla stanovena odhadem a ten celkem vyšel, protože smluvní cena byla
necelých 80 tisíc, jenže bez DPH. Chybí nám proto 13.775,- Kč, o které tímto
žádáme.
Rada města schvaluje
- financování akce Průmyslová zóna částkou 302.000,- Kč, akce Parkoviště u ZUŠ
částkou 21.177,- Kč, akce Chodník Wera-Rathgeber částkou 83.490,- Kč, akce
Kravín částkou 2.650,- Kč, akce Bočkova 255 částkou 310,- Kč a akce Vrt
Domanínský rybník částkou 13.775,- Kč.
- návrh příslušných rozpočtových opatření
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
Sitař
usnesením

Usnesení

:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:

12/1/2018

: Informace ZUŠ o podávaných žádostech o dotace

Popis

: Ředitelka ZUŠ paní Mgr. Krásenská předkládá radě pro informaci dvě žádosti o
dotace, které bude k 31.1.2018 podávat na Kraj Vysočina. Jde o žádost na příspěvek
na pořízení fagotu (žákovský model) za cca 142.000,- Kč s 20% spoluúčastí a o
žádost o příspěvek na pořízení tuby za 165.000,- Kč se spoluúčastí cca 20%.
Výsledky projednání těchto žádostí budou známy až během dubna až května. Teprve
potom by ZUŠ řešila s radou případnou spoluúčast nebo by zajistila peníze z jiných
zdrojů.
Podpis zřizovatele na žádosti znamená pouze souhlas s podáním žádosti, ne závazek
jeho spoluúčasti na financování.
Paní ředitelka zároveň žádá o finanční výpomoc při zajištění spoluúčasti v případě,
že některá žádost bude úspěšná.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí informaci ředitelky ZUŠ o
podávaných žádostech o dotaci na Kraji Vysočina.
Rada města schvaluje financování spoluúčasti v případě poskytnutí dotace Krajem
Vysočina na pořízení fagotu (žákovský model) za cca 142.000,- Kč s 20%
spoluúčastí a o žádost o příspěvek na pořízení tuby za 165.000,- Kč se spoluúčastí
cca 20%.
.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

Usnesení

Hlasování

Zodpovídá
Termín

: Ing. Blanka Svobodová
: Splněno usnesením

13/1/2018

: Smlouva o dílo s firmou Smolík Milan, Věchnov 114 na rekonstrukci
vodoinstalace a kanalizace v domě čp. 870-872 na ul. Jívová v Bystřici
n.P.

Popis

: V domě čp. 870 -872 na ul. Jívové v Bystřici n.P. 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.
Cenová nabídka je zpracována ve variantě s kanalizačním potrubím odhlučněným –
celková cena bez DPH činí 565 304,- Kč
Rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu hospodářské činnosti, kde je kapitola na
opravy domů.
: Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Smolík Milan, Věchnov 114,
593 01 Bystřice n.P. na rekonstrukci kanalizačního a vodovodního potrubí v domě
čp. 870 - 872 na ul. Jívová v Bystřici n.P. za cenu 565 304,- Kč bez DPH. Bude
instalováno odhlučněné kanalizační potrubí.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Ing. Vančová
: Usnesením

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

14/1/2018

: Rezignace Mgr. Radka Vojty na funkci vedoucího odboru správního a
školství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: Mgr. Radek Vojta byl starostou města jmenován s účinností od 1.1.2018 tajemníkem
Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem. Mgr. Radek Vojta zastává funkci
vedoucího odboru správního a školství městského úřadu. Na funkci vedoucího
odboru správního a školství podal rezignaci ke dni 31.12.2017.
Mgr. Radek Vojta z pozice tajemníka městského úřadu navrhuje radě města, aby
pozice vedoucího odboru správního a školství zůstala zatím neobsazena s tím, že on
bude jako tajemník městského úřadu řídit přímo odbor správní a školství.
rezignaci Mgr. Radka Vojty na funkci
: Rada města b e r e n a v ě d o m í
vedoucího odboru správního a školství Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem
ke dni 31.12.2017.
Rada města s t a n o v í dle ust. § 102 odst. 2, písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, že s účinností od 1.1.2018 bude v rámci struktury
Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem funkce vedoucí/ho/ odboru správního a
školství neobsazena.
Rada města b e r e n a v ě d o m í , že Mgr. Radek Vojta v rámci své
pravomoci tajemníka MěÚ s účinností od 1.1.2018 řídí přímo odbor správní a
školství Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Mgr. Radek Vojta, tajemník MěÚ
: splněno usnesením

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

15 /1 /2018
Popis
Usnesení

: Zřízení věcného břemene – přeložka NN Antonínka
: S firmou E.ON Distribuce a.s. máme uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
VB na přeložku přípojky NN Antonínka . Po dokončení a zaměření lze zřídit VB .
Věcné břemeno bude úplatné a na dobu neurčitou .
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce
a.s. spočívající v právu uložení , údržby a oprav podzemního kabelového vedení NN
a rozpojovací skříně na části pozemků p.č. 1099/3, 1100/1 v k.ú. Bystřice nad

Pernštejnem. Věcné břemeno bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč
+ DPH a bude na dobu uzavřeno na dobu neurčitou.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
Zodpovídá : Ivan Buchta
Termín
: usnesením

16/01/2018 : Žádost o příspěvek na účast na ME kadetů a juniorů v ruské Soči
: Dne 15.1.2018 vedení města obdrželo žádost o příspěvek na podporu účasti šermířů
TJ Sokol Bystřice n. P. na ME kadetů a juniorů, které se uskuteční 2.3. – 11.3.2018
v Soči.
Český šermířský svaz nominoval Roberta Königa, Marka Totuška, Isabelu
Sedlákovou a Elišku Malíčkovou.
Trenér ing. Vlastimil Kurfürst žádá o příspěvek ve výši 10.000,- Kč na každého,
celkem tedy 40.000,- Kč.
Předpokládané náklady jsou asi 100.000,- Kč, na kterých se bude podílet dále Kraj
Vysočina a vlastní zdroje. Český šermířský svaz nepřispívá.
Bližší informace v žádosti, která je přílohou.
V minulém roce jsme podpořili účast na ME částkou 40.000,- Kč, následně 15.000,jsme přispěli na 1 závodníka na účast na MS, další dva nominovaní byli financováni
svazem.
Usnesení
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje příspěvek na účast šermířů TJ Sokol Bystřice n.
P. na ME kadetů a juniorů v Soči ve výši 40.000,- Kč a zároveň ukládá FO udělat
rozpočtové opatření v této výši.
Rada města schvaluje VPS na individuální dotaci z rozpočtu města na účast šermířů
na ME kadetů a juniorů v Soči pro TJ Sokol Bystřice n. P. na částku 40.000,- Kč.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
Zodpovídá : Ing. Blanka Svobodová
Termín
: Splněno usnesením
Popis

17/01/2018 : Žádost o přidělení bytu v DPS – Jana P.
Popis

:

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:
:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o přidělení bytu č. 74 v DPS
paní Janě P. Paní P. bude bydlet sama, bude využívat pečovatelskou službu –
zajištění obědů, praní prádla, úklid domácnosti a další služby podle zdravotního
stavu.
Rada schvaluje přidělení bytu č. 74 v DPS paní Janě P..
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
Lukšová Drahomíra
Splněno usnesením

18/01/2018 : Dotace na akci Miss a Mistr Charme
: Dne 3.8.2018 se v amfiteátru na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
uskuteční další roční soutěže krásy Miss a Mistr Charme, kterou pořádá modelingová
a umělecká agentura CHARME.
Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou společenskou akci, která do města
přivede mnoho osobností z řad společenského a kulturního života za širokého zájmu
médií, vedení města by tuto akci podpořilo částkou 50.000,-Kč.
Usnesení
: NESCHVÁLENO. Rada města schvaluje příspěvek ve výši 50.000,-Kč na akci
Miss a Mistr Charme, která se uskuteční dne 3.8.2018 v amfiteátru na Masarykově
náměstí v Bystřici nad Pernštejnem.
Hlasování : Pro: 1 Proti: 5 Zdržel se: 1 Nehlasoval:0
Zodpovídá : Radek Vojta
Popis

Termín

: splněno usnesením

19/1/2018

: Žádost SH ČMS Okrsek Bystřice nad Pernštejnem

: SDH okrsek Bystřice nad Pernštejnem žádá o příspěvek na pořízení pártystanu ve
výši 10 tis. Kč (celková částka je 30 tis. Kč), který by sloužil dobrovolným hasičům
při akcích pořádaných Okrskem i jednotlivými hasičskými sbory – viz. žádost.
Velitel jednotky SDH souhlasí, aby částka byla vyčleněna z provozního příspěvku
SDH 5212.
Usnesení
: Rada města schvaluje příspěvek SDH okrsek Bystřice nad Pernštejnem ve výši 10
tis. Kč na pořízení pártystanu.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
Zodpovídá : Josef Vojta
Termín
: usnesením
Popis

Příští zasedání rady města se bude konat: 6.2.2018
V Bystřici nad Pernštejnem dne 16.1.2018

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

