Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem
566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36

ZÁPIS
ze schůze
Rady města Bystřice na Pernštejnem

č. 5/2018
konané dne 10.4.2018
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. Jana Jurošová, Ing. Jaroslava Chalupová, Ing. Ivan Buchta, Ing.
Aleš Sitař
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 4

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE
01/05/2018
02/05/2018
03/05/2018
04/05/2018
05/05/2018
06/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
11/05/2018
12/05/2018
13/05/2018
14/05/2018

: Žádost o přidělení kanceláře k trvalému užívání městskou knihovnou
: Zřízení budoucího věcného břemene – E.ON Distribuce a.s. – Lipová
: Zřízení budoucího věcného břemene – E.ON Distribuce a.s. – kabelová
smyčka Výrobní ulice
: Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s. – VN 322 Bystřice o. Agro
přeložka průmyslová zóna
: Schválení účelových darů pro PO základní školy
: Fond rozvoje bydlení
: Schválení VPS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
: Žádost o pronájem prostor k provozování praxe všeobecného praktického
lékaře MUDr. Melnika na Poliklinice
: Rozpočtová opatření
: Financování akcí: Oprava kanalizace Luční, Obřadní místnost v Kulturním
domě, Oprava kolumbária
: Plná moc k udělování souhlasu s umístěním stavby
: Evidence uzavřených smluv
: Zápis z komise výstavby ze dne 5. 4. 2018
: Žádost Základní školy, Nádražní 615, Bystřice n.P. o mimořádné přidělení
bytu pro svého zaměstnance

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města
Bystřice nad Pernštejnem č. 04/2018 ze dne 20.3.2018.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Karel Pačiska

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

USNESENÍ
01/05/2018 : Žádost o
knihovnou

přidělení

kanceláře

k trvalému

užívání

městskou

Popis

: Městská knihovna v Bystřici n. P. žádá o převedení kanceláře a toalety v 1.NP
na chodbě městské knihovny (dosud pronajímané cizím subjektům) k trvalému
užívání městskou knihovnou. Tato kancelář není bezbariérová a v letních
měsících bývá teplota uvnitř značně vysoká. Knihovna má v současné době
velký nedostatek skladových prostor a při konání besed pro školy i veřejnost má
k dispozici pouze jednu toaletu na tomto podlaží, což je velmi nedůstojné při
návštěvě 30 – 70 účastníků akce.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přidělení kanceláře a toalety
v 1.NP na chodbě městské knihovny o velikosti 13m2 k trvalému užívání
organizační složce města Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Mgr. Radek Vojta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

02/05/2018 : Zřízení budoucího věcného břemene – E.ON Distribuce a.s. –Lipová
Popis

: Pro potřeby stavebního řízení při stavbě parkoviště na ulici Lipová musíme
přeložit NN vedení. Pro tuto přeložku musíme schválit zřízení budoucího
věcného břemene s firmou E. ON. Budoucí věcné břemeno bude úplatné a
bude uzavřeno na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje zřízení budoucího věcného
břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení,
údržby a oprav podzemního kabelového vedení NN na části pozemku p.č. 1756
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno bude úplatné za
jednorázovou úplatu ve výši 5000 Kč + DPH a bude na dobu uzavřeno na dobu
neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

03/05/2018 : Zřízení budoucího věcného břemene – E.ON Distribuce a.s. –
kabelová smyčka Výrobní ulice
Popis

: Pro potřeby stavebního řízení při zaokruhování NN vedení na ulici Výrobní
(Cooper) musíme schválit zřízení budoucího věcného břemene s firmou E. ON
Distribuce a.s. Budoucí věcné břemeno bude úplatné a VB bude uzavřeno na
dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje zřízení budoucího věcného
břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení ,
údržby a oprav podzemního kabelového vedení NN a telekomunikační sítě na
části pozemku p.č. 2958/6 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno
bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 43.000Kč + DPH a bude na dobu
uzavřeno na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

04/05/2018 : Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s. – VN 322 Bystřice o.
Agro přeložka průmyslová zóna
Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. máme uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení VB na akci VN 322 Bystřice o. Agro přeložka prům. zóna. Po dokončení a
zaměření skutečného stavu lze chválit uzavření věcného břemene.

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 a sloupů VN na části pozemků p.č. 2958/6, 2958/45 a
2966/2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno bude úplatné za
jednorázovou úplatu ve výši 15 000 Kč + DPH a bude na dobu uzavřeno na dobu
neurčitou.
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

05/05/2018 : Schválení účelových darů pro PO základní školy
Popis

: Ředitelé PO základních škol žádají radu města o schválení přijetí účelových
darů. Žádosti se soupisem a účelem darů jsou přílohou tohoto bodu jednání.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přijetí účelového daru pro:
Základní školu T.G.Masaryka
– dárce TS města a.s. - 10.000Kč
Základní školu Bystřice nad Pernštejnem
– dárce German Motor Parts CZ s.r.o. - 2.000Kč
– dárce Nábytek Pohoda s.r.o. - 1.000Kč

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

06/05/2018 : Fond rozvoje bydlení
Popis

: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení Výzvu na podávání žádosti
o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Účet FRB vykazuje k 31.1.2018 zůstatek ve výši 3 936 844,46 Kč. Finanční
odbor navrhuje radě možné čerpání finančních prostředků až do výše 3 mil. Kč
Půjčky se poskytují na rekonstrukce stávajících obytných budov a na výstavbu
bytových prostor formou přestaveb a nástaveb na území města Bystřice nad
Pernštejnem a místních částí

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Výzvu na podávání žádostí o
půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2018

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

07/05/2018 : Schválení VPS – Sdružení hasičů Čech a, Moravy a Slezska
Popis

: Rada města na svém jednání dne 16.1.2018 pod č.j. 19/1/2018 schválila
poskytnutí příspěvku SD ve výši 10-ti tisíc Kč na pořízení párty stanu.
Předkládám tedy ke schválení VPS na tento příspěvek

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska o poskytnutí dotace ve
výši 10 tis. Kč na pořízení párty stanu, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

08/05/2018 : Žádost o pronájem prostor k provozování praxe všeobecného
praktického lékaře MUDr. Melnika na Poliklinice
Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem dostalo opakovanou žádost MUDr. Melnika na
pronájem ordinace pro provozování praxe praktického lékaře.
S touto žádostí se v prosinci nejdříve obrátil na ředitelku společnosti – s tím, že
jediný možný prostor k pronajmutí je ordinace alergologie a revmatologie na 4
dny v týdnu s tím, že nábytek a vybavení je stávající lékařky a nebylo by
součástí pronájmu. V únoru proběhlo výběrové řízení na základě návrhu MUDr.

Melnika na Krajském úřadě, kde bylo doporučeno uzavření smluv se
zdravotními pojišťovnami. Přikládám e-mail paní ředitelky s podrobným
popisem probíhajících jednání.
Byla svolána dozorčí rada, prvního jednání se účastnil MUDr. Melnik, přednesl
svoji žádost a byl také přizván MUDr. Kudláček, na dalším jednání dozorčí rada
dospěla k závěru, že nedoporučuje uzavřít nájemní smlouvu i z důvodu
nevyhovujícího prostoru pro poskytování celotýdenní péče a z důvodu, že péče
praktických lékařů je v regionu dostatečně zajištěna.
Nájemní smlouva tedy nebyla uzavřena.
Radě města předkládám pro jednání žádost MUDr. Melnik, kde rozhodnutí
dozorčí rady hodnotí jako střet zájmů a z nehospodárného jednání a předkládá
další argumenty. Rada města ve funkci valné hromady společnosti může
doporučit ředitelce společnosti uzavřít nájemní smlouvu s MUDr. Melnikem.
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem ve funkci valné hromady společnosti
Poliklinika města s.r.o. odkládá schválení uzavření nájemní smlouvy na
pronájem prostor na Poliklinice MUDr. Melnikovi do doby předložení stanoviska
České lékařské komory. Rada Města Bystřice nad Pernštejnem ukládá ředitelce
společnosti Poliklinika Města s.r.o. prověřit možnost pronájmu předmětného
prostoru (současná ordinace revmatologie) pro potřeby ordinace praktického
lékaře z hlediska hygienických norem.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
: Ing. Jana Jurošová, Ing. Jaroslava Chalupová

09/05/2018 : Rozpočtová opatření
Popis

: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení provedení rozpočtových
opatření výdajových č. 20 – 37, příjmových č. 4-10 a financování č. 10 – 21

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení rozpočtových
opatření výdajových č. 20 – 37, příjmových č. 4-10 a financování č. 10 – 21

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

10/05/2018 : Financování akcí: Oprava kanalizace Luční, Rekonstrukce ulice
Luční, Obřadní místnost v Kulturním domě, Oprava kolumbária
Popis
: Za domy na ulici Luční se řešila havarijní oprava kanalizace. Akce proběhla
v únoru a březnu, peníze na ni schvalovala Rada č. 3 v únoru tohoto roku. Nyní
ještě nutno doplatit vytýčení kabelu v ceně 2.352,- Kč.
Rekonstrukci ulice Luční a přilehlé části ulice Kulturní projekčně připravujeme
už několikátý rok. Termín realizace zatím není stanoven, proto se letos
v rozpočtu s žádným výdajem nepočítalo. Zpracovává se však dokumentace
pro stavební povolení a její dopravní část bude stát necelých 130 tis. Kč, které
se vezmeme z kapitoly Projektů.
V obřadní místnosti ve foyer kulturního domu řešíme dva zásadní provozní
problémy. První je nedobře fungující (neboť smrdící) vzduchotechnika a druhý
špatné zvukové oddělení od provozu sousedící restaurace. Na řešení prvního
zádrhelu máme nabídku odborných firem v částce 130 tis. Kč, záležitost
odhlučnění a další navazující očekávané výdaje budeme řešit pravděpodobně
už na příští Radě.
Do starého kolumbária na hřbitově nám občas zatéká plochou střechou a
pokusy o dílčí opravy jsou už asi definitivně marnou prací a vyhazováním
peněz. Máme cenovou nabídku na novou foliovou střechu v ceně 60 tisíc,
k tomu cca 20 tis. na navazující zednické opravy – celkem žádáme o 80 tis. Kč.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje financování akce Oprava

kanalizace Luční částkou 2.352,- Kč, akce Rekonstrukce ulice Luční částkou
129.712,- Kč, akce Obřadní místnost v kulturním domě částkou 130.000,- Kč a

akce Oprava kolumbária částkou 80.000,- Kč.
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

11/05/2018 : Plná moc k udělování souhlasu s umístěním stavby
Popis

: Několikrát měsíčně je nutné udělit souhlas s umístěním a provedením stavby
v případech, kde je Město Bystřice nad Pernštejnem vlastník pozemku. Jedná
se zejména o inženýrské sítě jednotlivých stavitelů. Vzhledem k operativnosti
se jeví jako nejvýhodnější pověřit pravomocí souhlasu pracovníky odboru
správy majetku a investic.

Usnesení

: Rada města odkládá rozhodnutí o udělení plné moci (která je nedílnou součástí
tohoto usnesení) Ing. Alešovi Sitařovi, vedoucímu odboru správy majetku a
investic a v případě jeho nepřítomnosti Ing. Ivanovi Buchtovi, pracovníkovi
odboru správy majetku a investic k udělení souhlasu s umístěním a provedením
stavby v případech, kde je Město Bystřice nad Pernštejnem vlastník pozemku
dotčeného stavbou. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ zpracováním
komplexního řešení této problematiky.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Mgr. Radek Vojta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

12/05/2018 : Evidence uzavřených smluv
Popis

: Tajemník MěÚ předkládá radě města seznam smluv na finanční plnění, které
byly uzavřeny od poslední schůze rady města.

Usnesení

: Rada města bere na vědomí seznam smluv a objednávek uzavřených od
poslední schůze rady města.
typ smlouvy

Hlasování
Zodpovídá

předmět smlouvy

Objednávka

Vzduchotechnické práce na
KD

Smlouva o
dílo

Marketingová kampaň CR

: Pro: 7 Proti: 0
: Mgr. Radek Vojta

Zdržel se: 0

částka
bez DPH s DPH
63279

Smluvní strana

předkládá

76568

SYSTÉM TECH
s.r.o.

Starý

29998

euroAWK s.r.o.

Vojta

Nehlasoval: 0

13/05/2018 : Zápis z komise výstavby ze dne 5. 4. 2018
Popis

: 1. Jaromír JURKA, 592 63 Štěpánov n. S. 268
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 217/7 o výměře cca 98 m2 k.ú.
Kozlov za účelem výstavby zemědělské stavby dle nákresu.
Osadní výbor s prodejem souhlasí.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej části pozemku parc. č.
217/7 k.ú. Kozlov o výměře cca 98 m2. Cena 50 Kč/m2.
2. Michal HANDL, Lesoňovice 3 zastoupený Ivetou PÁNKOVOU,
Masarykovo nám. 62, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 496 (zastaveno částí stavby žadatele) a
10/3 (zaplocený pozemek) k.ú. Lesoňovice
Osadní výbor – souhlasí, ale je třeba vyřešit vyústění dešťové kanalizace
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 496 a
10/3 k.ú. Lesoňovice s podmínkou zřízení věcného břemene na vedení
dešťové kanalizace.Cena 150 Kč/m2.
3. Miloš ZABIL, Pivonice 8, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 304/2 k.ú. Pivonice sousedícího
s pozemkem žadatele, který provádí celoroční údržbu uvedeného pozemku.

Osadní výbor souhlasí s prodejem.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM a ZM prodej pozemku parc. č.
304/2 k.ú. Pivonice u Lesoňovic s podmínkou přeměření hranice pozemku
přiléhající ke komunikaci tak, aby prodávaný pozemek nezasahoval do
komunikace. Cena 150 Kč/m2.
4. Petr KUBÍK, Okružní 955, Bystřice n. P.
Žádost o souhlas s provedením stavby opěrné zdi, na pozemku parc. č.
661/1 k.ú. Rovné – doložení požadovaného nákresu
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM a ZM uzavření smlouvy o
právu provést stavbu na výstavbu příjezdu a opěrné zdi. Po dokončení akce
zaměřit skutečný stav stavby a provést majetkoprávní vypořádání. Cena
150 Kč/m2.
5. WESTERN – Šiklův mlýn s.r.o., 592 56 Zvole 49
Žádost o posouzení možnosti umístění reklamní cedule na pozemku parc. č.
548/1 k.ú. Divišov, případně pozemek parc. č. 536/6 k.ú. Rovné
Osadní výbor nesouhlasí s umístěním cedule.
Usnesení: Stavební komise nedoporučuje RM uzavření smlouvy na
pronájem pozemku za účelem umístění reklamního zařízení.
6. František HUMPOLÍČEK, K Hájům 1216, 593 01 Bystřice n. P.
A/ Žádost o prodej pozemku parc. č. 90/1 k.ú. Domanínek o výměře cca
2711 m2 za účelem vybudování ovocného sadu s malým zázemím pro
uskladnění vlastní produkce
B/ Žádost o prodej pozemku parc. č. 61/1 o výměře 4929 m2 za účelem
provozování zemědělské prvovýroby – zpracování produktů
Usnesení: A/ Stavební komise nedoporučuje RM prodej pozemku parc. č.
90/1 k.ú. Domanínek.
B/ Komise výstavby nedoporučuje prodej části pozemku parc. č. 61/1,
protože prodej 3000 m2 z tohoto pozemku již bylo schválen ZM p. Holému a
p. Haluškovi.
7. Miloš KALINA, Bratrská 99, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 595/6 k.ú. Bystřice n. P. o výměře
cca 60m2 za účelem vybudování dvougaráže dle přiloženého nákresu
Usnesení: Stavební komise nedoporučuje RM prodej části pozemku parc.
č. 595/6 k.ú. Bystřice n. P., protože výstavba garáže na tomto pozemku není
v souladu s územním plánem.
8. db Betonové jímky s.r.o., Stříbrná 851, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku v průmyslové zóně za účelem vybudování
výrobny betonových prefabrikátů a skladovacích ploch pro betonové
výrobky – předmětem zájmu jsou pozemky parc. č. 2958/54, 2958/73 a část
pozemku parc. č. 2958/15 k.ú. Bystřice n. P.
Usnesení: Stavební komise nedoporučuje RM prodej pozemku parc. č.
2958/54, 2958/73 a část pozemku parc. č. 2958/15 k.ú. Bystřice n. P.
z důvodu nesplnění dotačních kritérií v rámci zasíťování průmyslové zóny.
9. VESIS s.r.o., Blatnická 4219/4, 628 00 Brno
Žádost o prodej pozemku v průmyslové zóně v lokalitě Domanínek za
účelem vybudování administrativních a skladovacích prostor pro vykonávání
vlastní činnosti– předmětem zájmu je část pozemku parc. č. 61/1 o výměře
1000 – 3000 m2, (případně jiný pozemek)
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej části pozemku parc. č.
61/1 k.ú. Domanínek o výměře cca 1500 m2 (zbývající část po prodeji p.
Holému a p. Haluškovi). Cena 200 Kč + DPH.

10. Jiří a Jiřina KAŠPAROVI, Souběžná 535, Bystřice n. P.
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 488/7 o výměře
147m2 k.ú. Bystřice n. P., který sousedí s pozemkem žadatelů a je jimi
využíván.
Usnesení: Stavební komise doporučuje prodej pozemku parc. č. 488/7 k.ú.
Bystřice n. P. Cena 150 Kč/m2.
11. Jiří a Šárka BENEŠOVI, Starý dvůr 1745, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3058/47 k.ú. Bystřice n. P. o výměře
cca 10 m2 dle nákresu ve snímku KM. Žadatelé zamýšlí odkup pozemku
parc. č. 3058/88 a tímto by došlo k ucelení pozemku. Dále žádají o
odstranění lampy VO z pozemku parc. č. 3058/88.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM návrh manželů Benešových,
že pokud žadatelé odkoupí pozemky od soukromých vlastníků, po prodeji
jim lze odprodat část pozemku parc. č. 3058/47 o výměře cca 10 m2 a
vzápětí odkoupit část pozemku parc. č. 3058/88 v šíři cca 1,5 m podél
komunikace na ulici K Domanínku.
12. Marek KRÁSENSKÝ, Pod Kaštany 179, Bystřice n. P.
Žádost o povolení vybudování dlážděné plochy pro parkování osobního
automobilu před domem č.p. 179 (ve vlastnictví žadatele).
Usnesení:
Stavební komise doporučuje RM odsouhlasit zpevnění
parkovacího místa před domem č.p. 179 v Bystřici n. P. – pozemek parc. č.
467.
13. Mirka BLAHÁKOVÁ, Černý vršek 795, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku o výměře 800 – 1000 m2 na využití k rekreaci a
pěstování bylin, kde by bylo možné postavit mobilheim.
Usnesení: Stavební komise nedoporučuje RM prodej pozemku vzhledem
k tomu, že město nemá vhodný pozemek, kde by umístění mobilního domu
bylo v souladu s územním plánem.
14. STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469, Bystřice n. P.
Žádost o prodej částí pozemku parc. č. 3052/5 a 3052/3 k.ú. Bystřice n. P..
Při zpracování projektové dokumentace dle schváleného prodeje pozemků
za účelem výstavby čtyř bytových domů bylo zjištěno, že je nutné dokoupit a
přičlenit k původním pozemků části uvedených pozemků – dle rozpisu
v žádosti.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje prodej částí pozemku parc. č.
3052/5 a3052/3 v k.ú. Bystřice n. P. dle přiloženého snímku z PD. Cena 500
Kč + DPH.
15. Pavel KOLÁŘ, Rovinky 1704, Bystřice n. P.
Žádost o posouzení možnosti přeložení vedení VN 185 v lokalitě Rovinky
k.ú. Bystřice n. P. – dle přiloženého nákresu ve snímku KM
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje RM přesun sloupu VN a dále
komise doporučuje prověření možnosti uložení kabelu VN do země
v souladu se zastavovací studií „Rovinky“. V tomto případě by byl nutný
souhlas všech dotčených vlastníků pozemků a navíc tuto investici by museli
uhradit vlastníci pozemků, kteří jsou v současné době zatíženi venkovním
vedením VN.
16. manželé DVOŘÁKOVI, Bratrská 310, Bystřice n. P.
Žádost o výměnu pozemků v k.ú. Karasín – koupě pozemku parc. č. 422/1,
424/5, 422/2, 502/6, 502/5, 428/5 o celkové výměře 5800 m2 za účelem
výstavby rybníka a nabízejí k prodeji část pozemku parc. č. 389 v k.ú.

Karasín o výměře 5800 m2.
Osadní výbor se k této směně nevyjadřuje.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. parc.
č. 422/1, 424/5, 422/2, 502/6, 502/5, 428/5 o celkové výměře 5800 m2 a
koupi pozemku parc. č. 389 v k.ú. Karasín o výměře 5800 m2. Cena 10
Kč/m2
17. Profimo stavby s. r. o., Jiří Bartoněk, Strojírenská 2238/10, Žďár nad
Sázavou
Žádost o prodej pozemku parc. č. 3058/33, 3061, 3062/3, 3062/1 k.ú.
Bystřice n. P.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej
pozemku, jehož součástí bude vybudování nezbytné infrastruktury.
Vůči žádnému ze žadatelů město neuplatňuje žádnou pohledávku.
Usnesení

: 1. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM
prodej části pozemku parc. č. 217/7 v k.ú. Lesoňovice Jaromíru Jurkovi. Cena
50 Kč/m2.
2. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM
koupi a prodej pozemku parc. č. 496 a 10/3 k.ú. Lesoňovice Michalu Handlovi
s podmínkou zřízení věcného břemene na vedení dešťové kanalizace. Cena
150 Kč/m2.
3. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM
prodej pozemku parc. č. 304/2 k.ú. Pivonice u Lesoňovic Miloši Zabilovi
s podmínkou přeměření hranice pozemku přiléhající ke komunikaci tak, aby
prodávaný pozemek nezasahoval do komunikace. Cena 150 Kč/m2.
4. Rada města schvaluje právo provést stavbu na výstavbu příjezdu a opěrné
zdi pro Petra Kubíka na pozemku pč. 661/1 v kú. Rovné. Po dokončení akce
zaměřit skutečný stav stavby a provést majetkoprávní vypořádání. Cena 150
Kč/m2.
5. Rada města neschvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemku za
účelem umístění reklamního zařízení s firmou Western – Šiklův mlýn v kú.
Rovné a Divišov.
6A. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemku pč. 90/1 v k. ú.
Domanínek Františku Humpolíčkovi.
6B. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemku pč. 61/1 v k. ú.
Domanínek Františku Humpolíčkovi.
7. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemku pč. 595/6 v k. ú. Bystřice n.
P. Miloši Kalinovi.
8. Rada města nedoporučuje ZM prodej parc. č. 2958/54, 2958/73 a část
pozemku parc. č. 2958/15 k.ú. Bystřice n. P. firmě db Betonové jímky s. r. o.
9. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM
koupi a prodej pozemku části pozemku parc. č. 61/1 k.ú. Domanínek o výměře
cca 1500 m2 firmě Vesis s. r. o. Cena 200 Kč/m2 + DPH.
10. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM
prodej pozemku pč. 488/7 v k. ú. Bystřice n. P. manželům Kašparovým. Cena
150 Kč/m2.
11. Rada města bere na vědomí, že pokud manželé Benešovi odkoupí
pozemky od soukromých vlastníků, po prodeji jim lze odprodat část pozemku
parc. č. 3058/47 o výměře cca 10 m2 a vzápětí odkoupit část pozemku parc. č.
3058/88 v šíři cca 1,5 m podél komunikace na ulici K Domanínku.
12. Rada města schvaluje právo provést stavbu na výstavbu plochy pro
parkování pro Marka Krásenského na pozemku pč. 467 v kú. Bystřice n. P.
13. Rada města konstatuje, že nemá vhodný pozemek, kde by umístění
mobilního domu bylo v souladu s územním plánem.
14. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM
prodej částí pozemku parc. č. 3052/5 a3052/3 v k.ú. Bystřice n. P. firmě
Stavoflos s. r. o.. Cena 500 Kč/m2 + DPH.

15. Rada města pověřuje odbor územního plánování a stavebního řádu a
OSMI prověřením možnosti uložení kabelu VN do země v souladu se
zastavovací studií „Rovinky“.
16. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a koupi a doporučuje
ZM prodej pozemku parc. č. parc. č. 422/1, 424/5, 422/2, 502/6, 502/5, 428/5 o
celkové výměře 5800 m2 manželům Dvořákovým a dále koupi pozemku parc.
č. 389 v k.ú. Karasín o výměře 5800 m2 od manželů Dvořákových. Cena 10
Kč/m2.
17. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č.
3058/33, 3061, 3062/3, 3062/1 k.ú. Bystřice n. P. Jiřímu Bartoňkovi, jehož
součástí bude vybudování potřebné infrastruktury. Cena 500 + DPH Kč/m2.
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Mgr. Josef Vojta

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

14/05/2018 : Žádost Základní školy, Nádražní 615, Bystřice n.P. o mimořádné přidělení
Popis

bytu pro svého zaměstnance
: Základní škola Nádražní čp. 615 Bystřice n.P. si podala žádost o mimořádné
přidělení bytu o velikosti 2+1 na S II pro svoji pracovnici paní Mgr. Hanu
Kopeckou, nar. 2.4.1968, bytem Hornická čp .977, která v ZŠ pracuje od roku
1992 na dobu neurčitou .
Doporučuji radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1 na S II za smluvní
nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení. Ve
smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od přidělení bytu u
Základní školy Nádražní čp. 615. Paní Hana Kopecká nemá žádné dluhy vůči
městu.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje mimořádné přidělením bytu o
velikosti 2+1 na S II pro paní Mgr. Hanu Kopeckou za smluvní nájemné ve výši
39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení nájemní smlouvy. Ve
smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od přidělení bytu u
Základní školy Nádražní 615, Bystřice n.P.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Příští zasedání rady města se bude konat: 24.4.2018
V Bystřici nad Pernštejnem dne 10.4.2018

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

