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. 6/2018
konané dne 24.4.2018
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin Horák, Mgr. Vlasta
Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra
: Mgr. Radek Vojta
: Ing. Aleš Sitař, Ing. Ivan Buchta
: Mgr. Josef Vojta

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 5

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE
01/06/2018 : Schválení smlouvy o zřízení pověřence
Odpisy pohledávek dle Směrnice č. 2/2016 pro postup při evidenci, účtování,

02/06/2018 : vymáhání a odpisu pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem
03/06/2018 : Zřízení služebnosti - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - Antonínka
04/06/2018 : Vyhlášení záměru na pacht pozemku Černý vršek 797
05/06/2018 : Schválení pachtu pozemku k.ú. Vojetín

Financování akcí Studie ulice Lipová, Obřadní místnost v kulturním domě,
Parkoviště u ZUŠ, Vrt na Domanínském rybníce
07/06/2018 : Žádost o souhlas s užitím znaku města

06/06/2018 :

08/06/2018 : Projektování dopravních staveb v roce 2018
09/06/2018 : Jednorázové uzavření cesty – souhlas s akcemi na in-line kruháči
10/06/2018 : Realizace služby pro občany - hlašenírozhlasu.cz
Žádost o přidělení bytu v DPS Bystřice n.P.
12/06/2018 : Evidence uzavřených smluv

11/06/2018 :

13/06/2018 : Žádost o fin. příspěvek pro Úsměváčky z.s. na zdravotní ježdění na koních
14/06/2018 :
15/06/2018 :

Žádost o fin. příspěvek pro organizátory motocyklových závodů v areálu
Písečská Zmole
Zápis ze zasedání dozorčí rady a zprávy k řádné účetní uzávěrce za rok 2017
společnosti Areál sportu a kultury s.r.o.

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení
Hlasování
Zodpovídá

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města
Bystřice nad Pernštejnem č. 06/2018 ze dne 24.4.2018.
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Karel Pačiska

:

USNESENÍ
01/06/2018 : Schválení smlouvy o zřízení pověřence
Popis

a): Vzhledem k blížící nabytí účinnosti legislativy GDPR je nutné zajisti funkci
pověřence GDPR. Město Bystřice nad Pernštejnem chce využít nabídky
Mikroregionu Bystřicko, které uzavřelo pracovní smlouvu na výkon funkce
pověřence pro ochranu osobních údajů pro všechny obce a příspěvkové
organizace mikroregionu. Nyní je nutné uzavřít s Mikroregionem Bystřicko a
městem samostatnou smlouvu na výkon funkce pověřence pro ochranu
osobních údajů. Funkce pověřence bude hrazena z projektu Svazu měst a obcí
ČR prostřednictvím partnerského DSO Mikroregion Bystřicko. Veškeré úkony
konané nad rámec pracovní smlouvy uzavřené mezi Pověřencem a DSO budou
Městu účtovány samostatně na základě faktury.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem odkládá rozhodnutí o schválení Smlouvy
s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Bystřicko o zřízení pověřence (DPO
– data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen „Nařízení GDPR“)

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Mgr. Radek Vojta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

02/06/2018 : Odpisy pohledávek dle Směrnice č. 2/2016 pro postup při evidenci,
účtování, vymáhání a odpisu pohledávek Města Bystřice nad
Pernštejnem
Popis
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schválila svým usnesením č. 13/11/2016

ze dne 12.7.2016 Směrnici č. 2/2016 pro postup při evidenci, účtování,
vymáhání a odpisu pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen
směrnice).
Pro odpisy pohledávek v přenesené působnosti byla touto směrnicí ustanovena
Komise pro odpis pohledávek v přenesené působnosti.
Komise pro odpis pohledávek se sešla dne 23.3.2018 za účelem odpisu
pohledávek v přenesené působnosti. Komise odepsala poplatky za odpady,
nedoplatky pokut uložených KPP, obecním živnostenským úřadem
a
nedoplatky dopravních pokut uložených odborem dopravy a SH v celkové výši
205.920,- Kč. Ve všech případech se jednalo o pohledávky, kde již došlo
k prekluzi, tedy uplynula zákonná lhůta pro vymáhání pohledávek a současně
ze zákona zaniklo právo jako takové nebo z důvodů úmrtí dlužníka.
Seznam dlužníků a výše dlužných částek jsou uvedeny v příloze č. 1/2018
nazvané Odpis pohledávek v přenesené působnosti za 1. čtvrtletí 2018. Tato
příloha je součástí Zápisu ze schůzky komise pro odpis pohledávek
v přenesené působnosti ze dne 23.3.2018 a radě města bude k dispozici na
jejím zasedání dne 24.4.2018. Odepsané pohledávky jsou vedeny mimo
účetnictví tak, aby do nich bylo možné v případě potřeby nahlédnout.
Podle čl. 11 odst. 11.4. směrnice je rada města komisí pro odpis pohledávek
v přenesené působnosti o odpisech pohledávek z přenesené působnosti
vyrozuměna do 30 dnů po odpisu.

Usnesení

: Rada města bere na vědomí odpis pohledávek v přenesené působnosti
provedený Komisí pro odpis pohledávek dne 23.3.2018 v celkové výši
205.920,- Kč dle Přílohy č. 1/2018 k zápisu komise pro odpis pohledávek ze
dne 23.3.2018 - odpis pohledávek v přenesené působnosti za 1 . čtvrtletí 2018.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
: JUDr. Eva Špatková

Nehlasoval:

1

03/06/2018 : Zřízení služebnosti - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Antonínka
Popis

: S firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. máme uzavřenu smlouvu o
smlouvě budoucí o uzavření služebnosti na uložení podzemního
komunikačního vedení na akci „Antonínka“ . Po dokončení akce , zaměření
skutečného stavu lze zřídit služebnost. Služebnost bude v souladu s původní
smlouvou úplatná a na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje zřízení služebnosti ve
prospěch České Telekomunikační infrastruktuře a.s. spočívající v právu uložení
, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na části pozemků p.č.
1100/4, 1100/5,1100/6 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Služebnost bude
zřízena úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH. Služebnost
bude zřízena na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

04/06/2018 : Vyhlášení záměru na pacht pozemku Černý vršek 797
Popis

: Paní M
nás požádala o pacht pozemku za naším bytovým
domem 797. Původní nájemci těchto pozemků ukončili nájem a o tyto nemají
zájem. Pozemek není obhospodařován. Paní
by tyto tálky chtěla
využívat jako zahrádku. Pro uzavření smlouvy je nutné vyhlásit záměr na pacht.

Usnesení

: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemků část p.č. 3108/1 a
3129/1 o výměře 120 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem paní M
Roční pachtovné 1,4 Kč/m2.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

05/06/2018 : Schválení pachtu pozemku k.ú. Vojetín
Popis

: Na základě vyhlášeného záměru č.5/2018 na pacht pozemku p.č. 53/11 v k.ú.
Vojetín u Rozsoch se nám přihlásila paní l
. Po
schválení pachtu radu lze uzavřít smlouvu.

Usnesení

: Rada města schvaluje pacht pozemku p.č. 53/11 o výměře 43 485 m2 v k.ú.
Vojetín u Rozsoch p.
. Doba pachtu na dobu určitou
10 let od podpisu smlouvy. Pozemek bude využit k pastevním účelům a
k zemědělské činnosti. Roční pachtovné 5000 Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 4 Proti: 2
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

06/06/2018 : Financování akcí Studie ulice Lipová, Obřadní místnost v kulturním
domě, Parkoviště u ZUŠ, Vrt na Domanínském rybníce,
Rekonstrukce ulice Luční, Autobusová zastávka u PENNY
Popis

: Ulice Lipová je poslední nezmodernizovaná ulice na sídlišti I, chybí tu chodník,
komunikace je úzká a parkoviště nedostatečná až žádná. Projektování
zahájíme zpracováním studie, jejíž cena činí necelých 80 tisíc Kč. Poté však
bohužel tato akce na pár let usne, protože do roku 2023 nesmíme zasáhnout
do revitalizované zeleně (trávníků), bez takového zásahu se tam ale s žádnou
rozumnou úpravou nevejdeme.
V Obřadní místnosti v KD máme pro tuto Radu jen drobné finanční potřeby,
protože cena opatření pro zvukové oddělení od provozu restaurace se teprve
tvoří. Nyní potřebujeme zaplatit cenu projektu odhlučnění a cenu za práci při
vyčištění stávajících cest pro přívod vzduchu do vzduchotechniky v celkové

částce 11.132,- Kč.
Parkoviště u ZUŠ vyžaduje určité dodělávky. Zejména je to přesun zničené
dotované revitalizované zeleně (1300 m2 trávníků, 93 m3 keříčků a 2 stromky)
do nové lokality na ulici Bratrské, dále dokončení terénních a sadových úprav a
konečně pak výškové přeložení chodníku k jídelně a nový chodníček
k požárnímu vchodu do ZUŠ. Z toho všeho zatím známe cenu jen toho
nejmenšího – chodník požárnímu vchodu ZUŠ za cenu 18.832,- Kč. Ostatní
bude následovat postupně.
Vrt na vodu na Domanínském rybníku vyžaduje rekonstrukci elektroinstalací pro
napájení čerpadla – stávající instalace je ve stavu nezrevidovatelném,
rekonstrukce bude stát 27.800,- Kč.
Rekonstrukce ulice Luční hned po minulé radě znova. Kromě dopravního
projektu se zde projekčně angažoval i architekt, který projektoval rekonstrukci
kulturního domu. Jeho cena je 114.950,- Kč.
Autobusová zastávka u PENNY se dokončila loni přes samou zimou a geodeti
už nestihli zaměřit její skutečný stav. Stalo se tak až nyní a my jim za to
dlužíme 4.175,- Kč.
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje financování akce
Rekonstrukce ulice Lipová částkou 80.000,- Kč, akce Obřadní místnost částkou
11.132,- Kč, akce Parkoviště u ZUŠ částkou 18.832,- Kč, akce Vrt na
Domanském rybníce částkou 27.800,- Kč, akce Rekonstrukce ulice Luční
částkou 114.950,- Kč a akce Autobusová zastávka Novoměstská u Penny
Marketu částkou 4.175,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

07/06/2018 : Žádost o souhlas s užitím znaku města
Popis

: Organizace Maverick.rescue bude pořádat o víkendu 8. až 10. června tohoto
roku na silnici z Víru k Bystřici Závody do vrchu „Vírské serpentiny“ jako
součást mezinárodního seriálu „Maverick Rescue Euro Cup 2018“. Pořadatel
závodu má zájem umístit na oficiální plakát znak města Bystřice nad
Pernštejnem jako partnera závodu a žádá tímto o souhlas.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje použití znaku města na
oficiální plakát závodu „Vírské serpentiny“.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

08/06/2018 : Projektování dopravních staveb v roce 2018
Popis

: Dopravní investice patří mezi priority zastupitelstva, proto navrhujeme pracovat
na projekční přípravě níže popsaných dopravních staveb.
Zařazení či nezařazení akce k realizaci do rozpočtu roku 2019 se bude
odvozovat zejména od finančních zdrojů roku 2019, ale také od výše
navazujících vyvolaných investic, zejména rekonstrukcí podzemních sítí, jejichž
potřeba se zjistí až během procesu projektování.
1. Na základě podnětu obyvatel ulice Stříbrná navrhujme zpracování projektu
„Rekonstrukce ulice Stříbrná“ včetně slepé větve mezi domy.
2. Dům čp. 933-935 na sídlišti II je v podstatě jediný bytový dům v této části
města, který nemá vlastní parkoviště. Navrhujeme naprojektovat tam
„Parkoviště u domu čp. 933-935“ v podobě odpovídající návrhu z před léty
zpracované studie revitalizace S II.
3. Již od loňska máme nasmlouván projekt rekonstrukce ulice Zahradní
v úseku od Kozákovic zubařství až dolu po ulici Vírskou. Nyní navrhujeme
rozšířit zadání projektu o ulici Ant. Štourače, jejíž technický stav není lepší

než je tomu v ulicí Zahradní, a vytvořit společný projekt „Rekonstrukce ulic
Zahradní a Ant. Štourače“, s ohledem na rozsah však rozdělený na více
dílčích stavebních objektů.
4. Podobně na ulici Tyršově máme zadán projekt rekonstrukce v úseku od
křižovatky s Příční po parkoviště u stadionu, ovšem v minimalistické
variantě zahrnující jen nezbytné úpravy vyvolané plánovanou rekonstrukcí
kabelů vysokého napětí v této ulici financované E.ONem. Stav ulice jako
celku je neuspokojivý, navrhujeme naprojektovat „Rekonstrukci ulice
Tyršovy“ v plném rozsahu.
5. Ulici Okružní projektujeme a realizujeme na etapy. Severní oblouk máme
nyní pořešen studií budoucího uspořádání komunikace a parkovišť.
Protože nedostatek parkovacích míst je zrovna v této části sídliště
nejhorší, rádi bychom připravili a povolili projekt „Okružní – etapa D“.
6. Letos zrealizujeme podjezd pod silnicí I/19 a zbude nám tam k dořešení
pro cyklisty nepříjemný a nebezpečný přejezd přes most v Domanínku
včetně návaznosti na cyklostezku do Lužánek. I na to máme studii a je
možné přejít do fáze dokumentace pro stavební povolení akce „Lávka a
stezka v Domanínku“.
7. Od loňska máme v hlavě záměr „Cyklostezky do Věchnova“ v trase od
stacionáře do Věchnova, letos bychom ji chtěli začít projektovat a uvidíme,
jak dopadneme s pozemky.
Pro informaci dodávám, že na letošek je nasmlouván projekt vyasfaltování
polní cesty z Domanínského rybníka k silnici na Bohuňov, na poslední 2
nedořešené pozemky (už dlouho) čeká cyklostezka do Domanína, na dotaci je
připraven Chodník Vírská – Pod Horou, projektujeme další etapu na Okružní
(etapa C) a dokončuje se projekt chodníku v Lesoňovicích. Dále připravujeme
a naceňujeme opravy komunikací, které nevyžadují projektovou přípravu (ulice
Hornická, ulice K Domanínku, ulice K Ochozi…).
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje plán projekční přípravy
dopravních staveb „Rekonstrukce ulice Stříbrná“, „Parkoviště u domu čp. 933935“, „Rekonstrukce ulic Zahradní a Ant. Štourače“, „Rekonstrukce ulice
Tyršova“, „Okružní – etapa D“, „Lávka a stezka v Domanínku“ a „Cyklostezka
do Věchnova“.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

09/06/2018 : Jednorázové uzavření cesty– souhlas s akcemi na in-line oválu
Popis

: V letošním roce proběhne hned několik akcí na in-line kruháči za Lužánkami
v Bystřici nad Pernštejnem, které je ve vlastnictví a správě Města Bystřice nad
Pernštejnem. Vzhledem k jednotnosti postupu předkládá odbor správní a
školství přehled dosud mu známých akcí a žádá radu města k vydání souhlasu
s akcemi za daných podmínek:
Čarodějnice Bystřice, pořadatel: Areál sportu a kultury s.r.o.
30.4.2018 (09.00-01.00)
Dětské dny zdatnosti, pořadatel SDH Bystřici n.P.
16.9.2018 (09.00-20.00)
Majáles Zubří země, pořadatel: Studentský klub Bystřicko
12.5.2018 (09.00-22.00)
13.5.2018 (09.00-03.00)
Pelíšek fest, pořadatel: Zapnuto Bystřice z.s.
29.6.2018 (09.00-22.00)
30.6.2018 (09.00-03.00)
Wůdštok, pořadatel: Zbystři z.s.
23.8.2018 (09.00-22.00)
24.8.2018, (09.00-03.00)

Šermířský festival Ve zbroji, pořadatel: Rytíři země Zubra (schváleno usn. rady:
č. 14/4/2018)
Vzhledem k tomu, že se jedná o známé a opakující se akce, není třeba
rekapitulovat předmět činnosti jednotlivých akcí.
Usnesení

: Rada města souhlasí s realizací níže uvedených akcí na in-line oválu na
Lužánkách v Bystřici n.P. a schvaluje povolení jednorázového uzavření části
cyklostezky od tréninkového fotbalového hřiště po konec inline oválu za těchto
podmínek:
- zajištění nočního klidu (max. 1 hodinu po ukončení akce)
- zajištění protipožárních, bezpečnostních opatření v souladu s legislativou
ČR
- zajištění pořádkové služby
- zajištění úklidu předmětného prostranství
Přehled schválených akcí:
Čarodějnice Bystřice, pořadatel: Areál sportu a kultury s.r.o.
30.4.2018 (09.00-01.00)
Dětské dny zdatnosti, pořadatel SDH Bystřici n.P.
16.9.2018 (09.00-20.00)
Majáles Zubří země, pořadatel: Studentský klub Bystřicko
12.5.2018 (09.00-22.00)
13.5.2018 (09.00-03.00)
Pelíšek fest, pořadatel: Zapnuto Bystřice z.s.
29.6.2018 (09.00-22.00)
30.6.2018 (09.00-03.00)
Wůdštok, pořadatel: Zbystři z.s.
23.8.2018 (09.00-22.00)
24.8.2018, (09.00-03.00)

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Mgr. Radek Vojta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

10/06/2018 : Realizace služby pro občany - hlašenírozhlasu.cz
Popis

: Vedení města byla předložena nabídka společnosti Urbitech s.r.o. Jedná se
o komplexní informování občanů pomocí moderních technologií (SMS zprávy,
e-maily, Facebook, chytrá mobilní aplikace a webové stránky). Vše je
automaticky odesíláno v jednoduchém kroku, který nezabere více než dvě
minuty. Starostové, zaměstnanci obcí a měst a především samotní občané,
kteří službu využívají, ji vnímají jako velmi přínosnou. Tuto službu nabízí
společnost už od roku 2014. Nedávno získali ocenění v soutěži Zlatý Erb a
především vyhráli i nad konkurenčními firmami veletrh URBIS na výstavišti
v Brně, který se zabývá chytrými řešeními pro města a obce.
Společnost nabízí i bezplatný zkušební provoz na 3 měsíce.

Usnesení

: Rada města souhlasí s implementaci služby pro občany hlasenirozhlasu.cz od
firmy Urbitech s.r.o. v rámci bezplatného zkušebního provozu na 3 měsíce.
Rada města následně po uplynutí min. 2/3 bezplatného provozu vyhodnotí
přínosy této aplikace a rozhodne o realizaci placené verze dle cenové nabídky
společnosti.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Mgr. Radek Vojta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

11/06/2018 : Žádost o přidělení bytu v DPS , Bystřice n.P.
Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o přidělení bytu č. 57
v DPS panu Antonínu Prášilovi, nar. 25.7.1964, Hornická 946, Bystřice n.P. Pan
Prášil bude bydlet sám, bude využívat pečovatelskou službu- zajištění obědů,

praní prádla, úklid domácnosti.
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přidělení bytu č. 57 v DPS
panu
Bystřice n.P.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0
: PhDr. Drahomíra Lukšová

Nehlasoval: 1

12/06/2018 : 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 Bystřice nad Pernštejnem schvaluje tyto smlouvy a objednávky:
předmět smlouvy

typ smlouvy
o nájmu vozidla
a markt. spolupr.
Objednávka

Veřejnoprávní
smlouva

Hlasování
Zodpovídá

Pronájem elektroskútru a
protihodnotou reklamní
služby
Projekt rozšíření hřbitova ve
Vítochově
Příspěvek na nákup párty
stanu

: Pro: 6 Proti: 0
: Mgr. Radek Vojta

Zdržel se: 0

částka
bez DPH
s DPH
-

-

88000

106480

-

10000

Smluvní
strana
E.ON česká
republika,
s.r.o.
Ing. Lubomír
Grošof
Sdružení
hasičů
Čech,
Moravy a
Slezka

předkládá
Sitař
Sitař

Jurošová

Nehlasoval: 1

13/06/2018 : Žádost o fin. příspěvek pro Úsměváčky z.s. na zdravotní ježdění na
koních
Popis

: Vedení města obdrželo od spolku Úsměváčci žádost o příspěvek pro
handicapované děti a mladé lidi na parawestern a zdravotní ježdění na koni.
Terapie – zdravotní ježdění probíhají na jízdárně v Edenu v Bystřici n. P. a
parawestern na zámeckém statku Dolní Rožínka. Celoroční využívání těchto
zařízení vyjde tento spolek na 98 tisíc Kč, proto žádají radu města o poskytnutí
příspěvku na tuto činnost ve výši 50.000,- Kč.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dar ve výši 20.000,- Kč pro
spolek Úsměváčci z.s., Višňová 878, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ:
22751157 na zdravotní ježdění a parawestern.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 5 Proti: 0
Zdržel se: 1
: Ing. Blanka Svobodová

Nehlasoval: 1

14/06/2018 : Žádost o fin. příspěvek pro organizátory motocyklových závodů
v areálu Písečská Zmole
Popis

: Vedení města obdrželo od pořadatelů a vlastníků areálu žádost o fin. příspěvek
na pořádání závodů Mistrovství ČR v motokrosu, side a čtyřkolek v roce 2018.
Pořadatelům se podařilo umístit do tohoto areálu 4 významná republiková
mistrovství. (viz.příloha žádosti) Závody budou snímány a vysílány Českou
televizí na ČT Sport a budou mít mezinárodní účast.
Organizátoři žádají město o fin. příspěvek ve výši 150.000,- Kč a zároveň žádají
o schválení možností nazvat tyto závody mistrovství ČR – VELKÁ CENA
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje organizátorům závodů
mistrovství ČR v motokrosu v Písečské Zmoli pojmenovat tyto závody „VELKÁ
CENA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM v Motocrossu“.
Rada Města Bystřice nad Pernštejnem doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení společnosti HT Group Racing Team s.r.o. zastoupené ing. Petrem
Hromkem, Ríšová 2, 641 00 Brno, IČ: 29241651 fin. příspěvek ve výši 80.000,-

Kč.
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0
: Ing. Blanka Svobodová

Nehlasoval: 1

15/06/2018 : Zápis ze zasedání dozorčí rady a zprávy k řádné účetní uzávěrce za
rok 2017 společnosti Areál sportu a kultury s.r.o.
Popis

: Mgr. Miroslav Novák předložil radě města zápis ze zasedání dozorčí rady
č.1/18 ze dne 16. 4. 2018. a Zprávu k řádné účetní závěrce za rok 2017
společnosti Areál sportu a kultury s.r.o.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí zápis ze zasedání
dozorčí rady č.1/18 ze dne 16. 4. 2018. a Zprávu k řádné účetní závěrce za rok
2017 společnosti Areálu sportu a kultury s.r.o.
Rada Města Bystřice nad Pernštejnem pověřuje kulturní komisy rady města
k prověření aktuálnosti seznamu akcí vyplývající z programové dotace na
povinné akce kulturního domu.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Mgr. Miroslav Novák

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Příští zasedání rady města se bude konat: 15.5.2018
V Bystřici nad Pernštejnem dne 24.4.2018

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

