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. 08/2018
konané dne 05.06.2018
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. Ivan Buchta, Ing. Aleš Sitař, Ing. Zdeněk Mašík, Věra Hanáková,
David Starý, Ing. Jana Jurošová, Ing. Roman Kekrt
:-

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 7

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE
01/08/2018 : Funny Fest 2018 – souhlas s akcí
02/08/2018 : Potvrzení o bezdlužnosti vůči městu
03/08/2018 : Zřízení budoucí služebnosti – parkoviště Okružní
Rozpočtové opatření – oprava propadlého dešťového kanálu v silnici v místní
04/08/2018 :
části Vítochov
05/08/2018 : Výpověď z nájmu motorest a obchod Rovné
06/08/2018 : Ceník služeb na optické síti města Bystřice nad Pernštejnem
Financování akcí Kanalizace Domanínek, Vodovod Na Pile, Rekonstrukce ulice
07/08/2018 :
Luční, Parkoviště u ZUŠ a Protipovodňová opatření
Rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM
08/08/2018 :
Bystřice nad Pernštejnem“
09/08/2018 : Petice za umístění zpomalovacích příčných prahů na ulici K Hájům, Domanínek
Schválení a podpis smluv na akce Bystřice nad Pernštejnem parkoviště ul.
10/08/2018 : Okružní etapa ,,B“ a Stavební úprava chodníku v ulici Hornická úseky C,D,E,F
včetně rozpočtového opatření
Schválení dodatku smlouvy na akci Bystřice nad Pernštejnem – Komunikace
11/08/2018 :
pod I/19 do ulice Na Pile
12/08/2018 : Havarijní oprava kanalizace v místní části Bratrušín
13/08/2018 : Účetní závěrka společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. za rok 2017
14/08/2018 : Rozpočtová opatření
15/08/2018 : Účetní závěrka společnosti Eden centre s.r.o. za rok 2017
16/08/2018 : Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2017
17/08/2018 : Žádost Českých drah o poskytnutí finančního daru
18/08/2018 : Evidence uzavřených smluv
19/08/2018 : Zhodnocení volných finančních prostředků
20/08/2018 : Žádost o přidělení bytu v DPS-Anna Lahnerová, nar. 26.6.1950, Rožná 109
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky
21/08/2018 :
„Rozšíření a modernizace HW a SW – Město Bystřice nad Pernštejnem“

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení
Hlasování
Zodpovídá

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města
: Bystřice nad Pernštejnem č. 08/2018 ze dne 5.6.2018.
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Karel Pačiska

USNESENÍ
01/08/2018 : Funny Fest 2018 - souhlas s akcí
Popis

: Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež žádá radu města o
povolení akce – Funny Fest 2018, který se bude konat v pátek 14. září 2018 od
16 do 22 hod. v amfiteátru na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem.
Akce s názvem Funny Fest je v Bystřici nad Perštejnem již tradiční. Poprvé se
konala v roce 2007. Akci zajišťují pracovníci Nadosah – NZDM společně
s celou řadou dobrovolníků a uživatelů služby z Bystřice nad Pernštejnem, čímž
se snažíme aktivizovat mladé lidi do zapojení dění ve městě, kde žijí. Na akci
se budou podílet hudební skupiny P.O.W, AMaTer a Vzhůru a níž. Kromě
hudebního programu, je také připraveno několik doprovodných aktivit jako je
malování na obličej, turnaj ve stolním fotbálku, slalom s alkobrýlemi, fotokoutek
a další.
Akce je sice nazvaná jako festival, ale nejedná se o klasický festivalový
program. Touto akcí se snažíme přiblížit veřejnosti fungování nízkoprahových
zařízení, minimalizovat předsudky o těchto službách a také poukázat na
potřebu aktivního trávení volného času dětí a mládeže.
Vzhledem k aktuálnosti tématu a vzrůstající oblibě akce vidíme ve festivalu
velký potenciál i do budoucna.
Vstupné na tuto akci je dobrovolné a výtěžek z akce bude použit pouze pro
účely Nadosah – NZDM. Všichni účinkující budou vystupovat bez nároku na
honorář, budou jim proplaceny pouze výdaje na cestovné.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem uděluje souhlas s realizací akce –
Funny fest 2018 - za těchto podmínek:
- zajištění nočního klidu
- zajištění protipožárních, bezpečnostních opatření v souladu s legislativou
ČR
- zajištění pořádkové služby
- zajištění úklidu předmětného prostranství

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

02/08/2018 : Potvrzení o bezdlužnosti vůči městu
Popis

: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem přibývá žádostí o potvrzení bezdlužnosti
žadatele vůči městu.
Tyto žádosti se dělí na žádosti týkající se pouze případných pohledávek k bytu
(nájem, služby) a dále pak veškerých pohledávek vůči městu.
Vzhledem k tomu, že tato kompetence není stanovena organizačním řádem,
stejně tak jako není nikdo zmocněn k vyřizování (podpisu) této agendy, navrhuji
úpravu organizačního řádu, kdy tato pravomoc bude svěřena odboru bytového
hospodářství (žádosti o potvrzení bezdlužnosti týkající se bytu /nájem, služby/)
a odboru financí a OŽÚ (žádosti o potvrzení bezdlužnosti veškerých
pohledávek vůči městu.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem zmocňuje
- vedoucího odboru bytového hospodářství k podpisu Potvrzení o
bezdlužnosti žadatele vůči veškerým pohledávkám města

vedoucího odboru financí a OŽÚ k podpisu Potvrzení o bezdlužnosti
žadatele vůči k bytu (nájem, služby)
Rada Města Bystřice nad Pernštejnem pověřuje tajemníka MěÚ Bystřice nad
Pernštejnem úpravou organizačního řádu MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.
-

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

03/08/2018 : Zřízení budoucí služebnosti – parkoviště Okružní
Popis

: V souvislosti s akcí „Bystřice nad Pernštejnem parkoviště Okružní „ musí dojít
k přeložce podzemního komunikačního vedení firmy Česká telekomunikační
infrastruktura a.s Pro potřeby stavebního řízení je nutné schválit budoucí
služebnost na tu přeložku. Budoucí služebnost bude úplatná za částku 500 Kč
+ DPH a bude na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje zřízení budoucí služebnosti
spočívající v právu uložení, jeho údržby a oprav podzemního komunikačního
vedení ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura na části
pozemků p.č. 3032, 2031/1 a 2033/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.
Služebnost bude úplatná za jednorázovou částku ve výši 500 Kč + DPH a
služebnost bude na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

04/08/2018 : Rozpočtové opatření – oprava propadlého dešťového kanálu
v silnici v místní části Vítochov
Popis

: Ve Vítochově se na jaře v krajské silnici objevili 2 propadlá místa. Začal se
bortit dešťový kanál, který vede krajem silnice a dle informací místních má stáří
více než 50 let. Propadliny se objevily v místech, kde zastavuje autobus a
hrozilo vážné riziko, že tam propadne. Bylo nutné provést urychlenou opravu.
Opravu provedla firma T.M.V. spol s.r.o. a asfaltování a dopravní značení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Protože Vítochov nemá ve svém
rozpočtu prostředky je pro úhradu nutné provést RO.

Usnesení

: Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 249 822,65 Kč na opravu
dešťové kanalizace v silnici ve Vítochově (203 298,15 Kč - T.M.V. a 46 524,50
Kč - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny).

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

05/08/2018 : Výpověď z nájmu motorest a obchod Rovné
Popis

: Pan Gregor, nájemce obchodu a restaurace v Rovném nám oznámil, že dává
výpověď z nájmu (přiložena) a požádal o prominutí 3 měsíční výpovědní lhůty.
Navrhujeme uzavřít dohodu o ukončení nájmu ke konci června 2018, aby byl
prostor pro další jednání např. s Jednotou COOP Velké Meziříčí.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Dohodu o ukončení nájmu ke
dni 30.6.2018 ze:
1) smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání – objekt obchodu, tj objektu
č.o. 61 v k.ú. Rovné ze dne 1.6.2017
2) smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání – objekt restaurace, tj objektu
č.o. 61 v k.ú. Rovné ze dne 12.10.2017
uzavřenými mezi Městem Bystřice n.P. jako pronajímatelem a panem
Richaredem Gregorem, Svratouch 193 jako nájemcem.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 4 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta

Zdržel se: 3

Nehlasoval: 0

06/08/2018 : Ceník služeb na optické síti města Bystřice nad Pernštejnem
Popis

: V rámci projednání plánu na další rozvoj optické sítě po městě jsem v březnu
t.r. pod bodem 15/03/2018 předložil Radě návrh ceníku služeb na optické síti.
V danou chvíli byl ale pouze na vědomí jako příloha doplňující popis
projednávaného bodu, nyní po lehkém dopracování jej předkládám ke
schválení.
Obsah ceníku vychází z principů, které schválila Rada zmíněným rozhodnutím
v březnu a doufám, že veškeré tam popsané principy se mi podařilo ceníkem
podchytit.
Členění ceníku (jednotlivé řádky tabulky) odpovídají členění na jednotlivé typy
služeb. Z nich základní, první a nejdůležitější je pronájem nenasvíceného
vlákna, který bude v praxi uplatňován nejčastěji. Jako další alternativní
způsoby, jak se poskytovatel dostane na naši síť, zmiňuje ceník pronájem
vlnové délky a poskytnutí služby elektronické komunikace (tj. přenos dat).
Následuje skupina zřizovacích poplatků a mezi nimi zřizovací poplatek za
přípojku do soukromého obytného domu, kde Rada v březnu principiálně
schválila částku 3-5 tisíc. Já jako opatrník v této dopracované verzi ceníku
navrhuji dolní hranici, tj. 3 tisíce – nemyslím si, že by vyšší částka zachránila
rozpočtovou kapitolu „optická síť“ a naopak se spíš bojím, aby nepůsobila
demotivačně s ohledem na zájem se připojovat na síť – prostě si myslím (ale
nevím to), že v tomhle oboru je úspěch založen spíš na množstevních slevách
než na vyšším příjmu z jednotlivého zákazníka. Poslední skupinou položek
v ceníku je pak platba za právo umístění zařízení (anténa nebo aktivní prvek).
Na závěr pokládám za potřebné zdůraznit, že tento ceník se NEUPLATNÍ ve
smluvním vztahu k SATTu na obou sídlištích – na to máme samostatnou a
speciální smlouvu o pronájmu a předplaceném nájemném.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Ceník služeb na optické síti
města Bystřice nad Pernštejnem ve znění dle přílohy.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

07/08/2018 : Financování akcí Kanalizace Domanínek, Vodovod Na Pile,
Vodovod Suchý kopec, Rekonstrukce ulice Luční, Parkoviště u ZUŠ
a Protipovodňová opatření
Popis

: Loňská akce Kanalizace Domanínek dosud není dokončena a naopak má před
sebou poměrně významné dodělávky, přesněji řečeno rozšíření stavby.
Projektant měl pravděpodobně při zpracování projektu neúplné informace,
protože během realizace se ukázalo, že je třeba udělat ještě dvě další boční
větvě hlavního řadu. Dále vznikly relativně drobné vícepráce na prodloužení
vodovodu a kanalizace vpravo nad Domanínkem, kde se nám daří prodávat
pozemky pro průmyslovou výrobu. Oboje investuje Svaz vodovodů a kanalizací
a nám z toho plyne závazek zvýšit příspěvek o 298.998,- Kč.
V návaznosti na kanalizaci v Domanínku bylo loni rozhodnuto pustit se i do
akce Vodovod Na Pile. I toto je akce investovaná Svazem vodovodů a
kanalizací a náš příspěvek činí dle vysoutěžené realizační ceny 1.729.143,- Kč.
Další akcí Svazu vodovodů a kanalizací v Bystřici je novostavba vodovodu na
Suchém kopci. Tam se od nás nyní žádá příspěvek na pořízení projektové
dokumentace ve výši 48 tis. Kč.
Rekonstrukce ulice Luční má snad již poslední doplatek za projekční přípravu a
to za vícepráce na projektu dopravním ve výši 16.153,50 Kč.
Postupně se dodělávají relativní drobnosti navazující na Parkoviště u ZUŠ.
Výškově se překládal chodník k jídelně a dělal se štěrkový zásyp vedle
chodníku k ZUŠ v celkové ceně 86.993,- Kč.
V rámci dotované akce Protipovodňová opatření jsme mimo jiné pořídili
hladinoměr, který byl umístěn na mostě silnice I/19 u lokality Na Pile. Tento
most byl loni zbourán a nově postaven a byl předpoklad, že poté na nový most

vrátíme demontovaný hladinoměr. Protože však nový most má jiné rozměry,
původní hladinoměr tam nelze umístit resp. nefungoval by správně. Protože
Protipovodňová opatření je dotovaný projekt a jsme ještě v době jeho povinné
udržitelnosti, musíme pořídit nové zařízení (hladinoměr) v ceně 48 tis. Kč.
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje financování akce Kanalizace
Domanínek částkou 298.998,- Kč, akce Vodovod Na Pile částkou 1.729.143,Kč, akce Vodovod Suchý kopec částkou 48.000,- Kč, akce Rekonstrukce ulice
Luční částkou 16.153,50 Kč, akce Parkoviště u ZUŠ částkou 86.993,- Kč a
akce Protipovodňová opatření částkou 48.000,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

08/08/2018 : Rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Revitalizace infrastruktury
ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem“
Popis

: Tento projekt, který pracovně nazýváme „bezbariérovost ZŠ TGM“, bude
dotován z Integrovaného regionálního operačního programu. V současnosti
jsme ve fázi výběru dodavatelů. Celá zakázka je rozdělena na několik částí,
jejichž dodavatelé se budou vybírat v samostatných výběrových řízeních.
Zakázka „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem –
konektivita školy (část 1)“ zahrnující dodávku HW a SW pro zajištění vnitřní
konektivity (tj. napojení na internet a jeho rozvedení po budově školy) je ve fázi,
kdy lze rozhodnout o výběru uchazeče. Dle zprávy o hodnocení nabídek,
doporučuje komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek jako
nejvýhodnější nabídku od účastníka Autocont CZ a.s. IČ 47676795
s nabídkovou cenou 945 696,-Kč bez DPH.
Na současně vypsanou zakázku „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice
nad Pernštejnem – stavební práce“, která zahrnuje vlastní bezbariérové úpravy
(zejména přístavbu výtahu a úpravu příjezdu do dvora školy), rekonstrukci
učebny chemie a cvičné kuchyňky a dále přístavbu venkovní učebny, jsme
bohužel neobdrželi žádnou nabídku.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem rozhoduje o výběru firmy Autocont a.s.
IČ: 47676795, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava jako dodavatele zakázky
„Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem – konektivita
školy (část 1)“ a současně schvaluje znění a podpis příslušné Kupní smlouvy
dle přílohy.
Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí, že na zakázku
„Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem – stavební
práce“ nebyla podána žádná nabídka a ukládá Odboru správy majetku a
investic, aby společně s externí firmou zajišťující administraci veřejné zakázky
předložil příští schůzi Rady návrh dalšího postupu.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

09/08/2018 : Petice za umístění zpomalovacích příčných prahů na ulici K Hájům,
Domanínek
Popis

: Dne 7.5. 2018, byla na Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem doručena petice
dle čl.18 listiny základních práv a svobod a §1 zákona č. 85/1990 Sb. O právu
petičním. V petici občané žádají, aby byly na ulici K Hájům, Domanínek od
křižovatky s ulicemi Lnářská a k Zámečku až k oblasti zástavby ve směru na
obec Rozsochy umístěny dva příčné zpomalovací prahy. Důvod osazení
zpomalovacích prahů je, že ve velké míře zde řidiči nedodržují nejvyšší
povolenou rychlost a především ze směru od obce Rozsochy ji překračují velice
výrazně.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí Petici za umístění
zpomalovacích příčných prahů k ulici k Hájům, Domanínek a pověřuje starostu

města:
- k zajištění monitoringu dopravy na předmětné komunikaci Policií ČR a
smluvní bezpečnostní agenturou města
- k vyhodnocení předmětné situace po 3 měsících monitoringu v součinnosti
s odborem dopravy a SH MěÚ Bystřice n.P.
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

10/08/2018 : Schválení a podpis smluv na akce Bystřice nad Pernštejnem
parkoviště ul. Okružní etapa ,,B“ a Stavební úprava chodníku v ulici
Hornická úseky C,D,E,F včetně rozpočtového opatření
Popis

: Odbor majetku a investic předkládá Radě Města ke schválení znění a podpis
smluv s firmou TS města a.s. Jedná se o smlouvy na akce Bystřice nad
Pernštejnem parkoviště ul. Okružní etapa ,,B“ a Stavební úprava chodníku
v ulici Hornická úseky C,D,E,F. Okružní Etapa ,,B,, je stavební záměr, který řeší
prostranství před bytovým domem č. p. 983-984. Vybuduje se zde 27
parkovacích míst a zrekonstruuje chodník. Cena za tuto akci je 2 021 712,00,Kč vč. DPH. Z důvodu zastaralosti původního rozpočtu byl podán požadavek
na aktualizaci a cena za aktualizaci je 13 310,- Kč vč. DPH. Další akcí je
přeložka vedení CETIN, která nás bude stát 56 867,- Kč vč. DPH. Celková
cena akce je 2 091 889,- a oproti rozpočtu je zde rozdíl 91 889,-Kč vč. DPH.
Druhá akce je oprava stávajícího chodníku na ulici Hornická a to od DPS až po
kotelnu. Stávající povrch ze starých betonových dlaždic se vymění za nový
asfaltový a to včetně obrubníků. Cena za provedení díla od TS města a.s. je
1 646 353,00,- Kč vč. DPH.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje:
1) Smlouvu o dílo na akci Bystřice nad Pernštejnem parkoviště ul. Okružní
etapa ,,B“ s firmou TS Města, a.s. ve výši 2.091.889 Kč
2) Smlouvu o dílo na akci Bystřice nad Pernštejnem - stavební úprava chodníku
v ulici Hornická úseky C,D,E,F dle příloh ve výši 1.646.353 Kč s firmou TS
Města, a.s. ,
Rada Města Bystřice nad Pernštejnem ukládá finančnímu odboru provedení
rozpočtového opatření ve výši 91 900 Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

11/08/2018 : Schválení dodatku smlouvy na akci Bystřice nad Pernštejnem –
Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile
Popis

: Správa majetku předkládá Radě Města ke schválení dodatek smlouvy na akci
Bystřice nad Pernštejnem – Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile. Tato akce
souvisí s akcí Vodovod Na Pile, protože trasa budovaného vodovodu prochází
pod částí budované komunikace. Dodavatelská firma SPH Stavby s.r.o., která
bude pro SVK stavět i vodovod přišla na jednání s požadavkem na změnu
termínu stavby. Původní termín stavby byl březen 2018 až 15. Června 2018.
Nový termín stavby je od 1. 9. 2018 až 9. 11. 2017. Stejný termín výstavby
bude i u stavby vodovodu.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na akci Bystřice nad Pernštejnem – Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile
uzavřenou se společností SPH Stavby s.r.o., jejíž předmětem je změna termínu
dokončení stavby k 9.11.2017.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

12/08/2018 : Havarijní oprava kanalizace v místní části Bratrušín
Popis

: Z jara letošního roku, byl odbor správy majetku a investic informován
předsedou osadního výboru Bratrušín Pavlem Koukalem o propadlé komunikaci
u rybníka. Po prozkoumání bylo zjištěno, že za propadem komunikace může
rozpadlá kanalizace v tělesu komunikace. Oslovili jsme firmu T.M.V., která
opravu kanalizace provedla. Stávající rozpadlé betonové potrubí bylo
vyměněno za nové plastové potrubí, byla osazena jedna lomová šachta
s vpustí a vytvořena železobetonová opěrná zeď na hrázi rybníka. Celá tato
akce stojí 89 192,- Kč vč. DPH.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje rozpočtové opatření a ukládá
finančnímu odboru provedení rozpočtového opatření ve výši 89 192,- Kč vč.
DPH na opravu kanalizace na tělesu komunikace u rybníka v obci Bratrušín.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

13/08/2018 : Účetní závěrka společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. za rok 2017
Popis

: Jednatel společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. Ing. Zdeněk Mašík předložil
radě města ve funkci valné hromady společnosti Výroční zprávu společnosti za
rok 2017, Účetní závěrku společnosti za rok 2017 včetně Zprávy z dozorčí rady
společnosti.
Společnost vykázala v účetním období roku 2017 účetní ztrátu ve výši
2 266 634,31 Kč. Dozorčí rada společnosti doporučuje na návrh jednatele
společnosti uhrazení celkové ztráty zřizovatelem.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem ve funkci valné hromady společnosti
Areál sportu a kultury s.r.o. schvaluje:
- Účetní závěrku společnosti za rok 2017
- Rozhodnutí společníka ve funkci valné hromady
- Hospodářský výsledek – ztrátu v účetním období ve výši 2 266 634,31 Kč
- úhradu ztráty v plné výši zřizovatelem

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Zdeněk Mašík

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

14/08/2018 : Rozpočtová opatření
Popis

: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení provedení rozpočtových
opatření výdajových č. 38 – 62, příjmových č. 11-13- a financování č. 22-28

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení rozpočtových
opatření výdajových č. 38 – 62, příjmových č. 11-13- a financování č. 22-28

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

15/08/2018 : Účetní závěrka společnosti Eden centre s.r.o. za rok 2017
Popis

: Jednatel společnosti Eden centre s.r.o. Ing. Karel Pačiska předložil radě města
ve funkci valné hromady společnosti Účetní závěrku společnosti za rok 2017 a
Zprávu z dozorčí rady společnosti.
Společnost vykázala v účetním období roku 2017 účetní ztrátu ve výši
804 718,- Kč. Dozorčí rada společnosti doporučuje na návrh jednatele
společnosti uhrazení celkové ztráty zřizovatelem.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem ve funkci valné hromady společnosti
Eden centre s.r.o. schvaluje:
- Účetní závěrku společnosti za rok 2017
- Rozhodnutí společníka ve funkci valné hromady
- Hospodářský výsledek – ztrátu v účetním období ve výši 804 718,- Kč

- úhradu ztráty v plné výši zřizovatelem
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Karel Pačiska

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

16/08/2018 : Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2017
Popis

: Předseda představenstva společnosti TS města, a.s. Ing. Roman Kekrt
předložil radě města výroční zprávu společnosti za rok 2017 a účetní závěrku
s přílohami. Zpráva auditora a jeho výrok je bez výhrad.
Dále ředitel navrhuje schválení auditorské společnosti pro ověření účetní
závěrky pro rok 2018, stejnou jako v uplynulých letech.

Usnesení

: 1. Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s.
 bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích
mezi propojenými osobami
 bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti o stavu majetku
k 31.12. 2017
 schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017, která vykazuje zisk ve
výši 3 974 302,74 Kč
 souhlasí s následným zúčtováním zisku na
účet 421100 – základní rezervní fond 199 000,00 Kč
účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let
775 302,74 Kč
účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let
0,00 Kč
účet 364100 – výplata podílu na zisku
3 000.000,00 Kč
Výplata podílu na zisku bude vyplacena na běžný účet akcionáře – Města
Bystřice nad Pernštejnem do 15. 7. 2018.
2. Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s. schvaluje
pro ověření účetní závěrky pro rok 2018 společnost A.C.A. Audit, s.r.o., Žďár
nad Sázavou.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Roman Kekrt

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

17/08/2018 : Žádost Českých drah o poskytnutí finančního daru
Popis

: České dráhy požádaly Město Bystřice nad Pernštejnem o spolupráci na akci
Slavnosti Pernštejnského panství, které se letos uskuteční 5. července. Vlaky
budou vedeny do centra oslav z Brna a Havlíčkova Brodu do Nedvědice a zpět.
Ze strany Českých drah bude akci poskytnuta široká mediální podpora. České
dráhy nabízejí umístění znaku města na plakátech k akci a průvodcích pro
cestující ve vlaku, umístění informačních materiálů Bystřice nad Pernštejnem
přímo ve vlaku a prolink z webové stránky Pernštejnských slavností na portále
ČD na stránky města.
České dráhy žádají o finanční dar, neboť náklady na vedení vlaků s historickými
vozidly jsou výrazně vyšší, než náklady vedení standardních vlaků. Tyto vlaky
nejsou navíc součástí závazku veřejné služby s hrazením ztráty
Jihomoravským krajem. Protože jeden z vlaků bude projíždět i Bystřicí nad
Pernštejnem, České dráhy žádají z důvodu vysokých nákladů obce a města,
jimiž budou vlaky projíždět, o příspěvek.

Usnesení

: Rada města schvaluje dar a darovací smlouvu se společností České dráhy, a.s.
na částku 10 tis. Kč na Slavnosti Pernštejnského panství pořádané dne 5. 7.
2018.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

18/08/2018 : 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:
Smlouva o dílo
Smlouva o dílo
Smlouva o
poskytnutí
dotace
Smlouva o
společném
postupu
zadavatelů
Smlouva o
příspěvku
Smlouva o
příspěvku
Smlouva o
příspěvku
Smlouva o
příspěvku

Hlasování
Zodpovídá

Opravy komunikací, Bystřice
Ul. Zahradní, K Domaninku,
Souběžná u garáží
Opravy komunikací, Bystřice ul.
Spojovací
Akceschopnost jednotek požární
ochrany obcí
Smlouva o společném postupu
zadvatelů při VŘ

Vodovod Na Pile
Prodloužení vodovodu a
kanalizace K Hájům-dodatek
Kanalizace Domanínek-dodatek
Vodovod Suchý kopec

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

Zdržel se: 0

207350

250894

Silpra silniční
práce

Šibor

338843

410000

Šibor

30000

Silpra, silniční
práce
Kraj Vysočina

0000

0000

SVK Žďársko

Starý

1729143

1729143

SVK Žďársko

Sitař

24293

24293

SVK Žďársko

Sitař

274705

274705

SVK Žďársko

Sitař

48000

48000

SVK Žďársko

Sitař

Juklová

Nehlasoval: 0

19/08/2018 : Zhodnocení volných finančních prostředků
Popis

: Na konci roku 2017 město disponovalo na bankovních účtech prostředky ve
výši 124 mil. Kč. Pro letošní rok jsme počítali v rozpočtu se zapojením 13,5 mil.
Kč z těchto prostředků. Volné prostředky jsou uloženy na klasických běžných
účtech a to u KB a ČNB. Úroky z těchto vkladů nepřesahují ani 0,1%, bankovní
poplatky, včetně poplatků za např složení hotovosti přesahují výnosy z těchto
úroků. Termínové vklady by měly tak nízké úroky, že by poplatky opět převýšily
výnosy.
Situace v hospodářství v ČR se začíná měnit, první vlaštovkou je postupné
zvyšování a zpřísňování podmínek v případě půjček.
Jako první na tuto začínající situaci reaguje banka J&T, která v portfoliu nabízí
pro své konzervativní klienty (a my byli klienty banky v souvislosti se
zhodnocováním prostředků již několikrát a samozřejmě náš zájem není se
pouštět do rizikových operací), banka nás informovala o svém vyhlášeném
programu a to pro termínované vklady s bonifikací 0,4 %, které jsou uloženy na
dobu určitou 12 měsíců.
Vkladový účet s bonifikací by byl úročen smluvenou úrokovou sazbou 0,7 % a
prostředky, které by byly uloženy po dobu 12 měsíců a byly bonifikovány
dalšími 0,4 %. Další výhodou tohoto vkladového účtu je skutečnost, že
prostředky je v případě potřeby možno co 3 měsíce vybrat.
Ostatní banky nabízí termínované vklady bez bonifikace, na pevnou dobu bez
možnosti částečného výběru.
Nabízené úročení je:
KB – 0,01 %
mBank – 0,1 %
ČSOB – 0,5 %
Moneta – 0,15 %
Fio bank – 0,5 %
Raiffeisen BANK – 0,01 %
Nejvýhodnější nabídkou je tedy nabídka banky J&T.
Radě města předkládám návrh smlouvy a tiskovou zprávu o stavu banky.
Finanční prostředky, které můžeme uložit, aniž by ohrozily cash flow města,
předpokládám ve výši až 40 mil. Kč. Minimální vklad je 25 mil, u kterého by byly
zaručeny smluvní úroky.
Na jednání finančního výboru jsme podrobně probrali podmínky vkladového
účtu s bonifikací. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu zhodnocení finančních
prostředků ve výši minimálně 25 mil. formou vkladového účtu s bonifikací u
banky J&T a uzavření Smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací.

Usnesení

: Rada Města Bystřice doporučuje zastupitelstvu zhodnocení finančních

prostředků ve výši minimálně 25 mil. až 40 mil. Kč formou vkladového účtu
s bonifikací u banky J&T Banka, a.s. a uzavření Smlouvy o vkladovém účtu
s bonifikací.
Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

20/08/2018 : Žádost o přidělení bytu v DPS-Anna Lahnerová, nar. 26.6.1950,
Rožná 109
Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o přidělení bytu č. 98
v DPS paní Anně Lahnerové, nar. 26.6.1950, Rožná 109. Paní Lahnerová bude
bydlet sama, pečovatelskou službu bude využívat podle aktuálního zdravotního
stavu.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přidělení bytu č. 98 v DPS
paní Anně Lahnerové, nar. 26.6.1950, Rožná 109.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
: PhDr. Drahomíra Lukšová

Nehlasoval: 0

21/08/2018 : Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné
zakázky „Rozšíření a modernizace HW a SW – Město Bystřice nad
Pernštejnem“
Popis

: Rada města svým usnesením č. 9/17/2016 schválila podání žádosti o dotaci
k výzvě č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
Následně Rada města schválila usnesením č. 11/1/2017 Smlouvu na
Zpracování Studie proveditelnosti k výzvě č. 28 firmou Regionální rozvojová
agentura s.r.o.
Tato firma zpracovala studii proveditelnosti, která byla následně konzultována i
s vedoucím odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Petrem
Pavlincem.
Financování této akce bylo schváleno Zastupitelstvem města Bystřice nad
Pernštejnem usnesením č. 7/16/2017, tj. schválením rozpočtu města 2018 v
kapitole „Správa a samospráva“ – výzva IROP 28, kde byla alokovaná částka
15 mil. Kč.
Žádost o podporu projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005657 s názvem
"Rozšíření a modernizace HW a SW - Město Bystřice nad Pernštejnem" byla
IROP doporučena k financování.
Na základě této informace bylo přistoupeno k závěrečné fázi realizace a to
výběrového řízení na dodavatele. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nadlimitní
veřejnou zakázku, byla na organizaci zadávacího řízení a zajištění realizačního
managementu k projektu s názvem „Rozšíření a modernizace HW a SW –
Město Bystřice nad Pernštejnem“ uzavřena příkazní smlouva s firmou
Regionální rozvojová agentura s.r.o.
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 10/17/2018 ze dne 14.3.2018
schválilo tuto zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Rozšíření a
modernizace HW a SW – Město Bystřice nad Pernštejnem“. Výběrové řízení
bylo rozděleno na dvě části a to „Rozšíření a modernizace HW a SW – Město
Bystřice nad Pernštejnem – část 1 – Rozšíření a modernizace SW Město
Bystřice nad Pernštejnem“ a „Rozšíření a modernizace HW a SW – Město
Bystřice nad Pernštejnem – část 2 – Rozšíření a modernizace HW Město
Bystřice nad Pernštejnem“.
Po provedeném výběrovém řízení firmou Regionální rozvojová agentura s.r.o.
bylo výběrovou komisí vybrána jako nejvýhodnější nabídka splňující nejlépe
hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky pro obě části firma AutoCont CZ
a.s.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvýhodnější nabídky pro firmu AutoCont CZ a.s. na základě výsledku

zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření a modernizace
HW a SW – Město Bystřice nad Pernštejnem – část 1 – Rozšíření a
modernizace SW Město Bystřice nad Pernštejnem“ i pro „Rozšíření a
modernizace HW a SW – Město Bystřice nad Pernštejnem – část 2 – Rozšíření
a modernizace HW Město Bystřice nad Pernštejnem“ a zároveň schvaluje
Kupní smlouvy na předmětné zakázky, které jsou přílohou zadávací
dokumentace.
Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Příští zasedání rady města se bude konat: 26.06.2018
V Bystřici nad Pernštejnem dne 05.06.2018

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

