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

č. 3 / 2018
konané dne 27.2.2018
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, Ing. Emil Ondra

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
:
: Alena Prudká, Ing. Jana Jurošová, Ing. Blanka Svobodová, Ing. Aleš
Sitař, David Starý, Ing. Ivan Buchta
: Mgr. Miroslav Novák, Mgr. Radek Vojta

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 2

:
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/ 2018 Rozdělení finančních prostředků z grantu sportovních a volnočasových aktivitpravidelné aktivity, jednorázové akce a grantu trenérů mládeže.
/ 2018 Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a společenského
života pro rok 2018
/ 2018 Smlouva o poskytnutí dotace – Slavnosti brambor
/ 2018 Smlouva o dílo na akci Stavební úpravy zázemí Tenisového klubu Bystřice n. P.
/ 2018 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018
/ 2018 Financování akcí: Zateplení bytových domů na S II, Oprava dešťové kanalizace
/ 2018 Revokace usnesení zastupitelstva a vyhlášení záměru
/ 2018 Schválení propojení vrtu na Domanínském rybníku včetně rozpočtových opatření
/ 2018 Schválení havarijní opravy kanalizace v ulici Luční včetně rozpočtového opatření
/ 2018 Zřízení věcného břemene
/ 2018 Prominutí nájmu ze zdravotních důvodů
/ 2018 Rozpočtová opatření
/ 2018 Schválení podpisu smlouvy s firmou CETIN na přeložku vedení v ulici Okružní
/ 2018 Žádost o ukončení nájemní smlouvy k 31.8.2018 – Irena Šikulová
/ 2018 Optická síť města Bystřice nad Pernštejnem 2019 a dále
/ 2018 Schválení příkazní smlouvy s Krajem Vysočina – Program obnovy venkova
Vysočiny
/ 2018 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Implementace KAP Kraje Vysočina
„Učíme se ze života pro život“ Základní školy Nádražní 615, Bystřice nad
Pernštejnem

USNESENÍ:
1/03/2018

: Rozdělení finančních prostředků z grantu sportovních a volnočasových
aktivit-pravidelné aktivity, jednorázové akce a grantu trenérů mládeže.

Popis

: Na jednání komise sportu a mládeže dne 5.2.2018 byly rozděleny prostředky
z grantu pro pravidelnou činnost, jednorázové aktivity a grantu trenérů mládeže. Na

pravidelnou činnost bylo z rozpočtu města vyčleněno 2 mil. Kč, na jednorázové
aktivity 100.000,- Kč a grant trenérů mládeže 700.000,- Kč. Komise sportu a
mládeže předkládá radě města návrh na rozdělení těchto prostředků.
Grant pravidelných činností byl zjednodušeně řečeno rozdělen dle počtu členů
(kategorie registrovaných hráčů s účastí v soutěžích, účastníci turnajů a rekreační
členové oddílu) a dle potřeby finančních prostředků na majetek vlastní nebo ve
správě. Komise vyhodnotila 13 žádostí a navrhuje rozdělit prostředky z grantu
pravidelných činností dle přiložené tabulky.
Komisí byla diskutována výše nájmu organizace BK Zubři Bystřice, která meziročně
vzrostla o cca 200.000,- Kč. Tajemník během komise kontaktoval zpracovatele
žádosti Martina Svobodu, který uvedl, že jsou si tohoto nárůstu vědomi a odpovídá
realitě. Příčinou je zvýšená cena nájmu ledu a navýšení hodin tréninků a zápasů.
Grant jednorázových aktivit obdržel 6 žádostí (viz příloha) s celkovým
požadavkem na 98.600,- Kč. Komise projednala všechny požadavky, doporučila
k plnému vykrytí 5 žádostí, žádost organizace For Family na realizaci akce Masopust
2018 jednohlasně pokrátila z požadavku 20.000,- Kč na 10.000,- Kč. Důvodem byl
nesoulad s podmínkami grantového programu. Komise uznala náklady na průvod
spojené se zapůjčením masek, ozvučením apod., vyloučila náklady na masopustní
ples, který není určen pro děti a mládež. Při svém rozhodnutí vycházela také
z vyúčtování akce za rok 2017.
Komise proto doporučuje radě města k rozdělení částku 88.600,- Kč. Zbývající
částku do 100.000,- Kč, tzn. 11.400,- Kč, se usnesla zatím ponechat na grantovém
účtu, o dalším využití bude dále jednat.
Grant trenérů mládeže byl rozdělen na základě 7 žádostí. Organizace a kluby
žádají o příspěvek na období leden až červen 2018 dle zásad programu. Na toto
období tak komise navrhuje rozdělit částku ve výši 441.000,- Kč, což je 100%
požadavků.
Z vyúčtování vzniklé přeplatky a zbývající část grantu budou rozděleny na základě
žádostí na období červenec až listopad 2018.
1) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje návrh komise sportu a
mládeže na rozdělení příspěvků z grantu sportovních a volnočasových aktivit
- pravidelné aktivity a jednorázové akce a grantu trenérů mládeže dle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
2) Rada města doporučuje návrh komise sportu a mládeže na rozdělení
příspěvků z grantu sportovních a volnočasových aktivit - pravidelné aktivity
a jednorázové akce a grantu trenérů mládeže ke schválení zastupitelstvu
města.
3) Rada města schvaluje VPS na poskytnutí neinvestiční dotace z těchto
grantových programů dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.

Usnesení

:

2/03/2018

: Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2018

Popis

: Pro rok 2018 byla v rozpočtu města schválena na grantový program v oblasti kultury
a společenského života částka 250.000,-Kč. V rámci výzvy k předkládání projektů
v oblasti kultury a společenského života bylo do uzávěrky pro podávání žádostí
předloženo 12 žádostí v celkové hodnotě dotace 192.722,- 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.
Komise kultury stanovila pořadí žádostí a vyhověla žádostem v pořadí 1 - 9
k plnému vykrytí a u žádosti v pořadí 10 byla částka zaokrouhlena. U žádosti
v pořadí 11 komise kultury snížila požadovanou výši dotace a u žádosti v pořadí 12
nepřiznala komise kultury žádnou dotaci.
Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto kola nebyla vyčerpaná celá alokovaná částka
rozpočtu ve výši 250.000,- Kč, komise kultury se usnesla na vyhlášení druhého
grantového kola, na které zbývá 87.300,- Kč. Vyhlášení druhého grantového kola
proběhne nejpozději do 30.6.2018.
Komise kultury se dohodla, že při výběru na nominaci „Osobnost kultury a
společenského života“ bude jedno z kritérií – osobnost žijící.

Č.j.

Název projektu

Žadatel

Studentský
klub Bystřicko,
z.s.
Výstava
drobného
zvířectva ČSCH
ZO
ČSCH ZO Bystřice n. P.
Bystřice n.P.
Velikonoční koncert – G.B. Pavla
Pergolesi – Stabat Mater
Kunovská
Módní přehlídka vlastní tvorby
dětí z Bystřice a okolí s námětem Libuše Zítková
„Tvary“
Koroužanka/
Vánoční koncert - Koroužanka
MVDr. Štěpán
Chalupník
Halloweenské balady a romance
SONK z.s.
s Arakainem
Komorní sbor
Festival
adventní
hudby
Alter
Ego
Rakousko
Bystřice n.P.
Spolupráce
s pěv.
Sborem
Komorní sbor
SENZAKORD
Litovel/koncert
Alter
Ego
k 100. výročí vzniku republiky
Bystřice n.P.
v Bystřici n.P.

1672/20
Dětský majáles
18
1673/20
18
1674/20
18
1914/20
18
2007/20
18
2029/20
18
2033/20
18
2034/20
18
2035/20
18
2068/20
18
1935/20
18
2213/20
18

Hudební festival v Chorvatsku

SONK z.s.

Dědictví otců

SDH Vítochov

For Family.cz,
z.s.
Básnická sbírka – Štěstí v hrsti Hana
pr. název + křest sbírky
Brablecová
Bál Missis Vysočina 2018

Požadováno Pořa
Dotace
:
dí:
20 000

1.

20 000

11 000

2.

11 000

15 000

3.

15 000

10 400

4.

10 400

20 000

5.

20 000

20 000

6.

20 000

20 000

7.

20 000

7 000

8.

7 000

20 000

9.

20 000

9 322

10.

9 300

20 000

11.

10 000

20 000

12.

0

192 722

Usnesení

:

162 700

1) Rada města Bystřice n.P. schvaluje návrh komise kultury na rozdělení
příspěvků z grantového programu v oblasti kultury a společenského
života následovně:

Č.j.

Název projektu

1672/20
Dětský majáles
18

Žadatel

Požadováno Poř
:
adí:

Studentský
klub Bystřicko,
z.s.
ČSCH ZO
Bystřice n.P.
Pavla
Kunovská

Výstava drobného zvířectva
ČSCH ZO Bystřice n. P.
Velikonoční koncert – G.B.
Pergolesi – Stabat Mater
Módní přehlídka vlastní tvorby
1914/20
dětí z Bystřice a okolí s námětem Libuše Zítková
18
„Tvary“
Koroužanka/
2007/20
Vánoční koncert - Koroužanka
MVDr. Štěpán
18
Chalupník
2029/20 Halloweenské balady a romance
SONK z.s.
18
s Arakainem
Komorní sbor
2033/20 Festival adventní hudby
Alter Ego
18
Rakousko
Bystřice n.P.
Spolupráce s pěv. Sborem
Komorní sbor
2034/20 SENZAKORD Litovel/koncert
Alter Ego
18
k 100. výročí vzniku republiky
Bystřice n.P.
v Bystřici n.P.
2035/20
Hudební festival v Chorvatsku
SONK z.s.
18
2068/20
Dědictví otců
SDH Vítochov
18
1935/20
For Family.cz,
Bál Missis Vysočina 2018
18
z.s.
2213/20 Básnická sbírka – Štěstí v hrsti
Hana
18
pr. název + křest sbírky
Brablecová
1673/20
18
1674/20
18

Dotace

20 000

1.

20 000

11 000

2.

11 000

15 000

3.

15 000

10 400

4.

10 400

20 000

5.

20 000

20 000

6.

20 000

20 000

7.

20 000

7 000

8.

7 000

20 000

9.

20 000

9 322

10.

9 300

20 000

11.

10 000

20 000

12.

0

192 722

162 700

2) Rada města Bystřice n.P. schvaluje VPS na poskytnutí neinvestiční dotace
z těchto grantových programů dle přílohy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
3) Rada města Bystřice n. P. bere na vědomí, že druhé kolo grantového
programu v oblasti kultury a společenského života, na které zbývá
87.300,- Kč, bude vyhlášeno do 30.6.2018.

3/03/2018

: Smlouva o poskytnutí dotace – Slavnosti brambor

Popis

: Odbor správy majetku a investic předkládá radě města Smlouvu o poskytnutí dotace
na akci „Slavnosti brambor-ochutnejte Vysočinu“.
Celkové náklady akce: 97 000 Kč včetně DPH.
Výše dotace 41,2 % = 40 000 Kč včetně DPH.
Podíl příjemce 58,8 % = 57 000 Kč včetně DPH.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na
akci „Slavnosti brambor-ochutnejte Vysočinu“.

4/03/2018

: Smlouva o dílo na akci Stavební úpravy zázemí Tenisového klubu
Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: Projekt je připraven od roku 2013. V minulých letech město nebo Tenisový klub
žádaly celkem pětkrát o dotaci. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího objektu šaten
a zázemí TK. Práce budou probíhat od března do června letošního roku. Přístavbou
vzniknou samostatné šatny pro muže a pro ženy s navazujícími sprchami a WC.

Nově bude vybudován spojovací krček ke vstupu do haly. V letošním roce je akce
zařazena do rozpočtu s částkou 2 500 000 Kč. V poptávkovém řízení byly osloveny
tři firmy, jedna nabídku nepodala.
- Holý Jan
- Stavební společnost VαK, s.r.o.

2 107 433 Kč s DPH
2 704 523 Kč s DPH

Na realizaci akce Stavební úpravy zázemí TK byla vybrána firma Jan Holý.

5/03/2018

: Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018

Popis

: V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města smlouvy o
poskytnutí dotace, a to v částce do 50 tis. Kč.
Rada města schválila na svém jednání dne 6.2.2018 usnesením č. 14/02/2018 zřízení
Adiktologické ambulance a psychologického poradenství v Bystřici nad Pernštejnem
a poskytování služeb - adiktologická ambulance, odborné konzultace v oblasti
krizových situací ve výchově a partnerství a psychologické poradenství v Bystřici
n.P. a současně schválila financování této služby.
Odbor SVZ žádá radu města o schválení VPS mezi Městem Bystřice n.P. a
Kolpingovým dílem ČR o realizaci výše uvedených služeb.

Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Bystřice n.P. a
Kolpingovým dílem ČR o realizaci Adiktologické ambulance, odborných konzultací
a psychologického poradenství v Bystřici n.P.

6/03/2018

: Financování akcí : Zateplení bytových domů na S II, Oprava dešťové
kanalizace

Popis

: Ještě jednou se vracíme k Zateplení panelových domů na sídlišti II. Pro účely
kolaudace bylo nutno z důvodu změněných půdorysů bytových domů (k věžákům se
přistavěly bezbariérové vstupy) zpracovat geometrické plány v ceně 24 tis. Kč. Dále
město v centrálním věstníku (dodatečně) uveřejnilo poslední dva dodatky smluv o
dílo s dodavateli, každý po necelých třech stovkách, celkem tedy 24.600,- Kč.
V Radě č. 16 byla v listopadu 2017 schválena v rámci akce Autobusová zastávka
Novoměstská částka 10 tisíc Kč na opravu poklopu na jedné z šachet dešťové
kanalizace v krajské silnici u PENNY Marketu. Vlastnictví kanalizace je sice nejasné
a sporné, ale v rámci jednak bezpečnosti a jednak dobrých vztahů, zejména se SÚS,
město odsouhlasilo, že tu opravu zajistí a zaplatí. Město uvažovalo, že to provedou
TS města v přímé návaznosti na stavbu autobusové zastávky. Jenže zastávka byla
dokončena do zimy, a pak už nezbyl čas na kanalizaci. Město se k tomu vrací nyní. I
pro vodárenskou společnost dělá opravy tohoto typu externí a velmi specializovaná
firma se sídlem za Plzní a s pobočkou ve Vyškově. Cenová nabídka této firmy zní na
15.702,- Kč s termínem realizace ihned, jak začne fungovat místní obalovna.

Usnesení

: Rada města schvaluje
- financování akce Zateplení panelových domů na S II částkou 24.600,- Kč a
akce Oprava kanalizace ulice Novoměstská částkou 15.702,- Kč
- návrh příslušných rozpočtových opatření

7/03/2018

: Revokace usnesení zastupitelstva a vyhlášení záměru

Popis

: Zastupitelstvo města č. 13 schválilo 15.3.2017 prodej pozemku p.č. 3062/9 o
výměře 1348 m2 firmě MoravoTech a.s za podmínky vybudování potřebné
infrastruktury. Firma MoravoTech a.s. měla vybudovat bytový dům pro seniory.
Firmě byl v červnu 2017 předložen k podpisu návrh smlouvy. Od té doby firma
neustále odkládá jednání a podpis smlouvy. V současné době se objevila nová firma
Senior Domy Pohoda a.s., která by měla zájem vybudovat na stejném místě Domov
pro seniory, domov se zvláštním režimem v souladu s § 49 a 50 zákona č. 108/2006
Sb. v platném znění. Vedení města navrhuje radě, aby doporučila zastupitelstvu
revokaci usnesení z 15.3.2017 v bodě majetkových převodů č. 17 a doporučila
zastupitelstvu vyhlášení nového záměru se stejnými
podmínkami, jako byly
v záměru pro MoravoTech ( pouze se změnou v charakteru poskytovaných služeb) .

Usnesení

: Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení č. 13 ze dne
15.3.2017 pod bodem Majetkové převody č. 17 a dále doporučuje zastupitelstvu
města vyhlášení nového záměru:
Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje záměr na prodej pozemků části p.č.
3062/1, 3060, 3061, 3063, 3052/34 o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem za účelem výstavby Domova pro seniory, domova se zvláštním režimem
s kapacitou cca 100 lůžek v zastavitelné ploše Z11 určené Územním plánem Bystřice
n.P. pro bytovou výstavbu. Cena 500 Kč/m2 + DPH pod zastavěnou plochou
Domova pro seniory. Okolí Domova pro seniory zůstane veřejným prostranstvím
v majetku města.
Bytový dům bude mít max. 4 NP s plochou nebo pultovou střechou bez možnosti
využití podkroví.
Podmínkou je vybudování technické i dopravní infrastruktury (prodloužení
jednotlivých řadů), která bude po vydání kolaudačního souhlasu převedena do
majetku jednotlivých správců (dodavatelů) – elektrické rozvody – E.ON , vodovody a
splaškové kanalizace – Svaz vodovodů a kanalizací, dešťové kanalizace, teplovod,
komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, místní rozhlas, datová síť – město,
vybudování parkovacích míst dle počtu bytů a ozelenění předmětných pozemků
Předmětem prodeje nebudou pozemky určené pro stavbu komunikací, parkovišť a
inženýrských sítí a veřejná prostranství.
Bližší specifikace nutné technické infrastruktury k vybudování:
Obousměrná komunikace šíře 6 m délky cca 125 m
Kolmé stání o min. počtu parkovacích míst 60% z počtu bytových jednotek
Kačírkový pás šíře 0,8 m mezi chodníkem a kolmým stáním.
Chodník ze zámkové dlažby š. 2 m délky cca 125 m
Přípojka splaškové kanalizace cca 15 m
Prodloužení kanalizačního řadu délky cca 35 m, DN 250
Přípojka dešťové kanalizace cca 15 m
Odvodnění komunikace – dešťová kanalizace délky cca 100 m, DN 300
Odvedení dešťových vod z komunikace a bytového domu do otevřeného rygolu na
pozemku 3059/2 a 3052/43 délky cca 70 m, DN 300
Rozvod VO+RO+ HDPE délky cca 105 m + 4 ks pouličních lamp
Teplovodní přípojka délky cca 70 m
Prodloužení vodovodního řádu o cca 30m, alternativně přípojka na stávající
vodovodní řad v závislosti na podmínky VaS. Žďár nad Sázavou.
Kontajnerové stání pro komunální odpad a tříděný odpad.
Případné prodlužované inženýrské sítě budou vyvedeny min. 3 m za zpevněné plochy

tak, aby se v dalších etapách na ně mohlo napojit.
Součástí záměru je i zákres předmětných požadavků do řešeného území.
Dokumentaci k územnímu rozhodnutí musí odsouhlasit město. V kupní smlouvě bude
definováno předkupní právo pro prodávajícího a termín, začátku realizace staveb.
Součástí projektu k vydání územního rozhodnutí bude plánovací smlouva, která
bude řešit problematiku dopravní a technické infrastruktury ve vztahu mezi
investorem a městem Bystřice nad Pernštejnem. V případě, že kupující bude mít
úmysl změnit územní rozhodnutí, má povinnost tuto změnu nejdříve předložit městu
ke schválení a poté zažádat o případnou změnu územního rozhodnutí na stavební
úřad. Kupující hradí vynětí pozemků ze ZPF.

8/03/2018

: Schválení propojení vrtu na Domanínském rybníku včetně rozpočtových
opatření

Popis

: Odbor správy majetku a investic předkládá Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení propojení nově vzniklého vrtu pro zásobení areálu kempu na
Domanínském rybníku. Na přelomu roku provedla novoměstská firma ENVIREX
hydrogeologický průzkum včetně vrtu na ,,Domaňáku“ a po čtrnácti denní zkoušce
byla po rozborech zjištěna velice dobrá kvalita vody s vydatností až 34.5 m3 za den.
S firmou bylo tedy dohodnuto, že se ze vzniklého vrtu stane hlavní zásobovací
studna pro celý areál a stávající studna zůstane zachována jako rezervoár. Nyní je
potřeba nově vzniklý vrt propojit na stávající rozvodnou síť a dovybavit vrt
potřebnými doplňky.
Dle nabídky firmy ENVIREX je cena propojení 74 884,22 Kč vč. DPH. Při vrtání
hydrogeologického průzkumu vznikly drobné vícepráce ve výši 2000,- Kč vč. DPH.

Usnesení

: Rada města schvaluje provedení propojení vrtu na Domanínském rybníku, dále rada
města schvaluje rozpočtová opatření ve výší 76 884,22 Kč vč. DPH.

9/03/2018

: Schválení havarijní opravy kanalizace v ulici Luční včetně rozpočtového
opatření.

Popis

: Odbor správy majetku a investic předkládá Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení havarijní opravy splaškové kanalizace v ulici Luční u bytových domů č. p.
488 a č. p. 487. Po nepříliš úspěšné zkoušce vyčistit kanalizační přípojku sacím
bagrem a čerpadlem proběhla kamerová zkouška kanalizace, která potvrdila
havarijní stav přípojky. Po dohodě s firmou SVOBSTAV s.r.o., se kterou město
spolupracuje a firma měla volné kapacity, domluvilo město kompletní rekonstrukci
trasy kanalizační přípojky až po patu domu. Bytový dům č. p. 487 je ve vlastnictví
soukromých vlastníků a i s nimi bylo jednáno o rekonstrukci jejich části přípojky.
Souhlasili, že si opraví i svoji část přípojky a budou se na své části přípojky finančně
podílet. Dohodlo se, že veškeré náklady vyfakturuje dodavatel Městu Bystřice nad
Pernštejnem a poté budou náklady na část přípojky k domu č.p. 487 přefakturovány
na vlastníky bytů. Náklady na celkovou rekonstrukci sdružené přípojky pro bytové
domy byly propočteny na 300 000,- Kč bez DPH. Náklady budou hrazeny
z havarijního fondu oprav. Za vyčištění a kamerovou zkoušku fakturují VAS částku
4570,- Kč a ENVIROX částku 26 623,- Kč.
: Rada města schvaluje havarijní opravu sdružené kanalizační přípojky a ukládá
finančnímu odboru provedení rozpočtového opatření.

Usnesení

10/03/2018 : Zřízení věcného břemene
Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. má město uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na přípojku NN a kabelové skříně pro nemovitost pana E.
Po dokončení a zaměření lze zřídit věcné břemeno. Věcné břemeno bude úplatné a
uzavřené na dobu neurčitou.

Usnesení

: 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 pozemků p.č. 151/8,72/6,147 v k.ú. Domanínek. Věcné břemeno bude
úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 2000 Kč + DPH a bude uzavřeno na dobu
neurčitou.

11/03/2018 : Prominutí nájmu ze zdravotních důvodů – nájemce Motorestu v Rovném
Popis

: Rada města na svém posledním zasedání schválila prominutí nájmu za únor a březen
2018 z nájemních smluv s panem G. Motorest Rovné (1. smlouva - restaurace a 2.
smlouva - obchod. Vzhledem k tomu, že se zdravotní stav pana G. výrazně zlepšil,
bude moci opět zahájit svoji činnost. Proto prominutí nájemného za březen 2018 není
třeba. Rada města by měla revokovat svoje usnesení a prominout nájemné pouze za
jeden měsíc tj. únor 2018.

Usnesení

: Rada města revokuje svoje usnesení č. 13/2/2018 ze zasedání rady ze dne 6.2.2018 a
schvaluje prominutí nájmu z nájemních smluv s panem G. na restauraci a obchod
v motorestu Rovné pouze za měsíc únor 2018.

12/03/2018 : Rozpočtová opatření
Popis

Usnesení

: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení rozpočtová opatření provedená na
konci roku 2017, a to výdajová rozpočtová opatření č. 218 - 241, příjmová
rozpočtová opatření č. 40 - 49, financování č. 82 - 96.
Současně odbor financí předkládá ke schválení první rozpočtová opatření roku 2018,
a to výdajová rozpočtová opatření č. 1 – 19, příjmová rozpočtová opatření č. 1 - 3 a
financování č. 1 - 9.
Pro informaci pro radu města byl radě předložen stručný rozbor rozpočtového
hospodaření města za rok 2017 s komentářem.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje rozpočtová opatření pro rok 2017, a to výdajová
rozpočtová opatření č. 218 - 241, příjmová rozpočtová opatření č. 40 - 49,
financování č. 82 - 96.
Pro rok 2018 schvaluje rada města výdajová rozpočtová opatření č. 1 – 19, příjmová
rozpočtová opatření č. 1 - 3 a financování č. 1 - 9.
Rada města bere na vědomí stručný přehled hospodaření města za rok 2017

13/03/2018 : Schválení podpisu smlouvy s firmou CETIN na přeložku vedení v ulici
Okružní
Popis

Usnesení

: Odbor správy majetku a investic předkládá Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení podpis smlouvy a realizaci přeložky vedení inženýrské sítě CETIN.
V projektu ,,Parkoviště v ulici Okružní etapa B“, která je v rozpočtu města schválena
na realizaci v letošním roce, je počítáno s přeložkou vedení inženýrských sítí
v majetku CETIN. Fyzickou přeložku musí provést dodavatel objednaný firmou
CETIN a cena, kterou město zaplatí za přeložku je 56 867,- Kč. Náklady budou
zaplaceny z rozpočtu.
: Rada města schvaluje provedení přeložky vedení inženýrské sítě firmy CETIN

v ulici Okružní pod nově vznikajícím parkovištěm. Dále rada města schvaluje podpis
Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s firmou CETIN

14/03/2018 : Žádost o ukončení nájemní smlouvy k 31.8.2018
Popis

: I.Š. – jako nájemce nebytového prostoru v domě č.p. 15 na Masarykově náměstí
v Bystřici nad Pernštejnem požádala město o ukončení nájemního vztahu k
31.8.2018. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě je zakotvena 3 měsíční výpovědní
lhůta, lze tuto žádost schválit a vyhlásit nový záměr. Jedná se o prostory : obchod –
47,5 m2, WC, chodba (společné prostory ) - 22 m2, sklad - 52 m2, dílna - 42 m2 a
šatna – 17 m2. Nájemné činí 19 714 Kč + DPH čtvrtletně + náklady na služby
s nájmem spojené.

Usnesení

: Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s paní I. Š.
k 31.8.2018. Dále rada města schvaluje vyhlášení záměru (červen) na pronájem
prostoru sloužícího podnikání : obchod - 47,5 m2, WC, chodba (společný prostor ) 22 m2, sklad - 52 m2, dílna - 42 m2, šatna - 17 m2. Čtvrtletní nájemné 19 714 Kč +
náklady na služby s nájmem spojené.

15/03/2018 : Optická síť města Bystřice nad Pernštejnem 2019 a dále
Popis

: V nejbližších týdnech dokončí město realizaci akce „Optická síť města Bystřice nad
Pernštejnem - 1. etapa“, v rámci které se na optiku napojí všechny městské byty na
obou sídlištích. Na základě dříve zpracované studie a průběžných úvah a konzultací
předkládá odbor SMI návrh dalšího postupu při budování optické sítě našeho města.
V návrhu vycházíme z těchto základních východisek :
 připojení na optickou síť je součástí moderní infrastruktury města, a proto je
naším zájmem umožnit to každému našemu obyvateli bydlícímu v kterékoliv
části města Bystřice nad Pernštejnem
 připojování podnikatelů a podnikatelských subjektů do optické sítě je již nad
rámec veřejného zájmu občanů města a z hlediska realizace celoměstské sítě
přináší spíše organizační a finanční obtíže, a proto jej nebudeme realizovat nijak
systémově, ale pouze ve výjimečných individuálně projednaných a schválených
případech
 provozování optické sítě je z hlediska města činnost ekonomická, tj. měla by
městu generovat zisk
 investice do optické sítě by měla být pro město návratná, ovšem v dlouhodobém
horizontu daném životností sítě (25 a více let)
Na základě toho navrhujeme tyto kroky :
 v roce 2019 naprojektovat a následně povolit optickou síť včetně přípojek do
všech bytových a rodinných domů na území celého města včetně místních částí
 přípojky do městských domů a bytů realizovat plně za městské peníze
 přípojky do soukromých domů a bytů realizovat po uhrazení připojovacího
poplatku (v navrhované výši cca 3 až 5 tis. Kč)
 za pronájem každé bytové přípojky (jak v městském, tak soukromém bytě)
účtovat poskytovateli telekomunikačních služeb, který po této přípojce
poskytuje do bytu služby, částku 100,- Kč měsíčně
 přípojky pro podnikatele realizovat pouze ve výjimečných a odůvodněných
případech na základě samostatné smlouvy založené na principu, že napojovaný
podnikatel uhradí v plné výši náklady na zřízení přípojky a následně mu
budeme podobně jako u bytových přípojek účtovat částku 100,- Kč měsíčně
 s cílem vylepšení hospodářského výsledku provozování optické sítě města dále

budeme umožňovat podnikatelům v elektronických komunikacích (tj.
samotným poskytovatelům služeb) pronájem optických tras po městě a to za
cenu dle délky trasy
 ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v ceníku v příloze, který bude po svém
dopracování schválen jako závazný
 postup a rychlost budování jednotlivých částí optické sítě bude volen podle
závazného zájmu občanů o napojení (na základě závazné objednávky event.
zaplacení zřizovacího poplatku či alespoň zálohy na zřizovací poplatek)
 výše investičních výdajů převyšuje každoroční možnosti rozpočtu města, proto
bude k financování využit dlouhodobý nízkoúročený úvěr (hypotéka), nepodaříli se zopakovat stejný princip financování, který jsme uplatnili u 1. etapy
Usnesení

: Rada města schvaluje popsaný záměr dalšího budování optické sítě na území města
Bystřice nad Pernštejnem.

16/03/2018 : Schválení příkazní smlouvy s Krajem Vysočina – Program obnovy
venkova Vysočiny
Popis

Usnesení

: Jako každý rok je třeba, aby rada schválila příkazní smlouvu s Krajem Vysočina
v rámci Programu obnovy venkova Vysočina (POVV). Smlouva byla již dne
20.2.2018 schválena Radou Kraje Vysočina. Předmětem je kontrola projektů v rámci
POVV a poskytování metodické pomoci obcím a městu. Tuto činnost zajišťuje
dlouhodobě odbor územního plánování a stavebního řádu.
: Rada města schvaluje Příkazní smlouvu s Krajem Vysočina za účelem realizace
Programu obnovy venkova Vysočiny.

17/03/2018 : Souhlas zřizovatele s realizací projektu Implementace KAP Kraje
Vysočina –„Učíme se ze života pro život“ Základní školy Bystřice n.P.,
Nádražní 615
Popis

Usnesení

Jedná se o zapojení Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615 do
realizace krajského projektu “Učíme se ze života pro život“ v rámci výzvy
Implementace krajských akčních plánů I.
Projekt bude probíhat od 1.1.2018 do 31.12.2020 se zapojením 5% fin. prostředků
z krajského rozpočtu, bez finanční spoluúčasti školy z celkové alokace 84 160 700
Kč. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení
učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o
prvky přenosu kompetencí do výuky předmětů.
Zapojení školy do projektu bude probíhat formou finančního
partnerství
s příjemcem dotace, kterým bude Kraj Vysočina. Ten bude hlavním realizátorem
projektu, škola bude partnerem s finančním příspěvkem. Zapojení pedagogů se
uskuteční na základě dohody o provedení práce v rámci fin. partnerství. V rámci
projektu je kalkulováno i pořízení vybavení nezbytné pro realizaci v hodnotě cca 820
tis. Kč.
Aby se škola mohla stát partnerem příjemce projektu, musí mít souhlas zřizovatele
s realizací projektu. Zároveň bude zřizovatele informovat o schválení projektu a výši
prostředků.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí se zapojením Základní školy Bystřice
n. P., Nádražní 615 a realizací projektu „Učíme se ze života pro život“ v rámci
výzvy Implementace krajských akčních plánů I.
:

