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. 09/2018
konané dne 26.06.2018
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

: Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin Horák, Mgr. Vlasta
Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra
: Mgr. Radek Vojta
: Ing. Věra Vančová, Ing. Blanka Svobodová, Ing. Jana Jurošová, Ing.
Jaroslava Chalupová, Ing. Aleš Sitař, David Starý, Ing. Ivan Buchta
: Ing. Karel Pačiska

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 8

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE
01/09/2018
02/09/2018
03/09/2018
04/09/2018
05/09/2018
06/09/2018
07/09/2018
08/09/2018
09/09/2018
10/09/2018
11/09/2018
12/09/2018
13/09/2018
14/09/2018
15/09/2018
16/09/2018
17/09/2018
18/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
21/09/2018
22/09/2018
23/09/2018
24/09/2018
25/09/2018

: Žádost Základní umělecké školy v Bystřici n.P. o mimořádné přidělení bytu
pro svého zaměstnance
: Schválení smlouvy o dílo na opravu vodoinstalace a kanalizace v domech ul.
Lipová čp. 897-899 a čp. 900-902 a ul. Jívová čp.903-905
: Schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na spoluúčast při
nákupu fagotu pro ZUŠ Bystřice n.P.
: Žádost o přidělení bytu v DPS, Pod Horou 119 Bystřice nad Pernštejnem , Bystřice n.P.
: Pacht pozemku
: Kupní smlouva
: Vyhlášení záměru č. 17/2018
: Potvrzení ředitelů ZŠ TGM a MŠ ve funkci
: Evidence uzavřených smluv
: Pravidla propagace volebních stran v novinách Bystřicko
: Žádost o fin. příspěvek pro Ivanu Koktavou na atletické závody MČR a ME
: Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2018 – 2. kolo
: Financování akcí Zateplení domu Masarykovo náměstí 4, Oprava ulice Horní,
Vodovod Rovné, Průmyslová zóna, Koše Masarykovo náměstí
: Správa optické sítě města
: Havárie na kanalizaci v Karasíně
: Nákup nového UZ přístroje na Polikliniku s.r.o.
: Schválení výběru dodavatele na provedení akce Bystřice n. P., Sídliště I –
úprava veřejného prostranství mezi kotelnou a domem č.p. 873 až 875.
: Informace k připravené akci Vodovod v ulici Suchý vrch
: Fond rozvoje bydlení
: Výměna oken v sále 4 MAX FITNESS
: Zakázka „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnemstavební práce“ – návrh dalšího postupu
: Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v místě křížení se
silnicí I/19 u Domanínského rybníka
: Schválení použití loga města pro agenturu Czechinvest
: Záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání restaurace + obchod Rovné
: Schválení zápisu ze zasedání Dozorčí rady č. 2/18 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. 09/2018 ze dne 26.6.2018.
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Karel Pačiska

:

USNESENÍ
01/09/2018 : Žádost Základní umělecké školy v Bystřici n.P. o mimořádné
přidělení bytu pro svého zaměstnance
Popis

: Ředitelka Základní umělecká školy v Bystřici n.P. podala žádost o mimořádné
přidělení bytu o velikosti 2+1 pro svoji pracovnici paní M
, která v ZŠ vyučuje
od loňského roku hru na flétnu a saxofon. Pro ZUŠ je perspektivní pracovnicí a
chtěla by se v Bystřici trvale usadit.
Doporučuji radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1 na 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
umělecké školy v Bystřici n.P. Paní
nemá žádné
dluhy vůči městu.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje mimořádné přidělením bytu o
velikosti 2+1 pro paní
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 umělecké školy v Bystřici n.P.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

02/09/2018 : Schválení smlouvy o dílo na opravu vodoinstalace a kanalizace
v domech ul. Lipová čp. 897-899 a čp. 900-902 a ul. Jívová
čp. 903-905 s firmou Milan Smolík, Věchnov 114
Popis

: Firma Milan Smolík má zájem ještě letos pokračovat v rekonstrukci rozvodů
vody a kanalizace v bytových domech, kde je původní potrubí vody a
kanalizace. Je nutno provést jeho celkovou rekonstrukci, a to rozvod teplé i
studené vody a kanalizace v domě a dále rozvody vody a odpadu v bytech až
do vany, umyvadla a dřezu. Bylo by možno opravit ještě 3 domy, a to dům ul.
Lipová čp. 897-899, ul. Lipová čp. 900-902 a ul. Jívová čp. 903-905.
Cenová nabídka je zpracována ve variantě s kanalizačním potrubím
odhlučněným – celková cena bez DPH činí:
pro dům čp. 897-899 částku 553 223,- Kč
pro dům čp. 900-902 částku 537 622,- Kč
pro dům čp. 903-905 částku 549 219,- Kč
Rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu hospodářské činnosti.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje smlouvu o dílo s firmou Milan
Smolík, Věchnov 114 na celkovou rekonstrukci kanalizačního a vodovodního
potrubí v domě v domech čp. 897 – 899 a čp. 900-902 na ul. Lipová a v domě
čp. 903-905 na ul. Jívová v Bystřici n.P. za celkovou cenu 1 640 064,- Kč bez
DPH.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

03/09/2018 : Schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
spoluúčast při nákupu fagotu pro ZUŠ Bystřice n.P.

dotace

na

Popis

: V lednu letošního roku paní ředitelka ZUŠ informovala radu města o podaných
žádostech o dotaci na Kraj Vysočina na nákup fagotu a tuby. V případě fagotu
byla úspěšná a získala na pořízení nástroje dotaci od kraje ve výši 113.500,Kč, tedy 80% z předpokládané pořizovací ceny 142.000,- Kč.
Rada města usnesením č. 12/1/2018 schválila částku na spolufinancování
dotace ve výši 20% z pořizovací ceny 142.000,- Kč.
V současné době se podařilo ZUŠ sehnat na trhu fagot za pořizovací cenu
152.000,- Kč, proto spoluúčast bude proti původnímu usnesení vyšší. Paní
ředitelka žádá o příspěvek ve výši 38.500,- Kč, původně dvacetiprocentní
spoluúčast znamenala částku 28.400,- Kč.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. revokuje usnesení rady města č. 12/1/2018 a
schvaluje financování spoluúčasti při pořízení fagotu ve výši 38.500,- Kč.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace na
spolufinancování pořízení fagotu ve výši 38.500,- Kč.
Rada města ukládá FO udělat rozpočtové opatření.

Hlasování
Zodpovídá

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

Nehlasoval: 1

04/09/2018 : Žádost o přidělení bytu v DPS, Pod Horou 119 Bystřice nad
Pernštejnem - Anna Krásenská, nar. 24.10.1941, Višňová 912,
Bystřice n.P.
Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o přidělení bytu č. 2
v DPS, Pod Horou 191, Bystřice n.P. paní A
Višňová
Bystřice n.P. Paní
bude bydlet sama, pečovatelskou
službu využívá a bude využívat.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přidělení bytu č. 2 v DPS, Pod
Horou 119, Bystřice n.P., paní
,
Bystřice n.P.

Hlasování
Zodpovídá

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

Nehlasoval: 1

05/09/2018 : Pacht pozemku
Popis

: Na základě zveřejněného záměru č. 15/2018 na pacht pozemků se přihlásila p.
Po schválení pachtu lze uzavřít smlouvu.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy
na části p.č. 3129/21, části p.č. 3129/58 a části p.č. 3129/22 o výměře 70 m2 p.
. Roční Pachtovné je 98 Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 5 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 2

06/09/2018 : Kupní smlouva
Popis

: V roce 2016 jsme museli z důvodu ceny elektrické energie převzít do
vlastnictví nízkonapěťovou část trafostanice na základní škole. Tímto jsme
vlastníky nízkonapěťové trafostanice. Součástí této akce mělo být ještě
dořešení kabelů od trafostanice do školky. V současné době kabely ve
vlastnictví E.ONu jsou až za naším zařízením . E.ON to začal řešit teprve teď.
Převod kabelů do našeho vlastnictví by měl být na základě kupní smlouvy. 1

Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s E.ON Distribuce a.s. na koupi
kabelového vedení NN2x(3x120+70AYKY) dle přiložené situace za částku
52 000 Kč + DPH.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 5 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 2

07/09/2018 : Vyhlášení záměru č. 17/2018
Popis

: V březnu 2018 nám paní I. Šikulová oznámila , že na konci srpna 2018 končí
nájemní vztah na nebytové prostory v domě č.p. 15 na Masarykově náměstí
v Bystřici nad Pernštejnem . Pro získání nového nájemce musíme vyhlásit
záměr.

Usnesení

: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících
podnikání v přízemí domu č.p. 15 na Masarykově náměstí v Bystřici nad
Pernštejnem o celkové ploše 163 m2 . Roční nájemné činí 78 856 Kč + náklady
za služby s nájmem spojené (elektrická energie, otop a vodné a stočné).

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

08/09/2018 : Potvrzení ředitelů ZŠ TGM a MŠ ve funkci
Popis

: Školský zákon upravuje jmenování ředitelů škol a školských ředitelů do funkce
ředitele školy.
K 31.7.2018 končí funkční období 6-ti let řediteli ZŠ TGM Mgr. Slámovi a
ředitelce MŠ Mgr. Moncmanové. S novelou školského zákona zřizovatel v roce
2012 vyhlásil na obě funkce konkursy, v nichž své posty ředitel Mgr. Sláma
poprvé jmenovaný již v roce 2001 a Mgr. Moncmanová v roce 2003, úspěšně
obhájili. Dle §166 odst. 3 školského zákona může zřizovatel vyhlásit konkurs
nebo potvrdit ve funkci, k čemuž není potřeba souhlas, ale k prodloužení funkce
ředitele dochází automaticky ze zákona, a to po splnění negativní podmínky –
nevyhlášení konkursu.
Protože konkurs nebyl dle zákona vyhlášen, dáváme radě na vědomí, že bude
Mgr. Moncmanové a Mgr. Slámovi vystaveno potvrzení ve funkci na období 6-ti
let s účinností od 1.8.2018 s možností po 6 letech vyhlásit konkurs nebo
ředitele potvrdit ve funkci.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem potvrzuje, že
1) Mgr. Jaroslav Sláma je ředitelem Základní školy T.G.Masaryka a je
jmenován na dobu neurčitou,
2) Mgr. Vlasta Moncmanová je ředitelkou Mateřské školy Bystřice nad
Pernštejnem a je jmenována na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

Nehlasoval: 1

09/09/2018 : 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
příspěvku
Darovací
smlouva
Smlouva o
dílo
Smlouva o
dílo
Smlouva o
poskytnutí
dotace

55000

SVK Žďársko

Sitař

Úsměváčci z.s.

Svobodo
vá
Šibor

Vodovod a kanalizace
Rovinky (etapa Stavoflos) –
projektová dokumentace
Zdravotní ježdění na koních

55000

Opravy komunikací, Bystřice
Ul. Zahradní, K Domaninku,
Souběžná u garáží
Opravy komunikací, Bystřice
ul. Spojovací
Akceschopnost jednotek
požární ochrany obcí

207350

250894

Silpra silniční
práce

338843

410000

Silpra, silniční
práce
Kraj Vysočina

20000

30000

Šibor
Juklová

Smlouva o
společném
postupu
zadavatelů
Smlouva o
příspěvku
Smlouva o
příspěvku
Smlouva o
příspěvku
Smlouva o
příspěvku
Smlouva o
dílo
Smlouva o
dílo
Smlouva o
dílo
Smlouva o
dílo

Hlasování
Zodpovídá

Smlouva o společném
postupu zadvatelů při VŘ

Vodovod Na Pile

0000

0000

SVK Žďársko

Starý

1729143

1729143

SVK Žďársko

Sitař

Prodloužení vodovodu a
kanalizace K Hájům-dodatek
Kanalizace Domanínekdodatek
Vodovod Suchý kopec

24293

24293

SVK Žďársko

Sitař

274705

274705

SVK Žďársko

Sitař

48000

48000

SVK Žďársko

Sitař

Dopravní projekty 2018

520490

520490

Ing. Tomáš Petr

Sitař

Miniatury historických
památek do parku miniatur
Rozšíření veřejného
osvětlení na ul. Lnářská
Modernizace veřejného
osvětlení v MČ Lesoňovice

250000

Zdeněk Brachtl

Šibor

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

Zdržel se: 0

240570

291090

TS města a.s.

Šibor

218914

264886

TS města a.s.

Šibor

Nehlasoval: 1

10/09/2018 : Pravidla propagace volebních stran v novinách Bystřicko
Popis

: V posledních týdnech se na městský úřad neformálně dotazují zástupci
volebních stran, jakou formou je možné využít měsíčníku Bystřicko při volební
kampani před volbami do zastupitelstev obcí.
Je tedy vhodné připravit jednoznačná pravidla pro všechny.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Pravidla propagace volebních
stran v novinách Bystřicko před volbami do zastupitelstev obcí 2018
následovně:
V rámci předvolební kampaně má každá volební strana (její zástupce, člen
zastupitelstva) právo na propagaci programu své volební strany a představení
svých kandidátů v rozsahu ½ strany v měsíci srpnu a 1 strany v měsíci září.
Ostatní příspěvky netýkající se programových cílů či kandidátů volební strany
nebudou zveřejněny.
Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje, že příspěvky, jejichž témata
se v novinách Bystřicko opakují více než 2x se dále nebudou uveřejňovat.

Hlasování
Zodpovídá

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

Nehlasoval: 1

11/09/2018 : Žádost o fin. příspěvek pro Ivanu
MČR a ME
Popis

na atletické závody

: Zákonný zástupce Ivany Koktavé, Alena Koktavá, žádá radu o fin. příspěvek na
krytí výdajů na účast Ivany na závodech MČR a ME v Maďarsku v hodu
oštěpem, kam se nominovala na závodech v německém Halle výkonem 52,11
m. V přiložené žádosti je uvedena kalkulace nákladů na oba závody.
Žádost je na příspěvek ve výši 17.000,- Kč.
Ivana startuje za atletický oddíl Nové Město na Moravě, přehled jejich
sportovních výsledků je uveden v příloze.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro
Alenu Koktavou,
Bystřice nad Pernštejnem na náklady spojené
s účastí její dcery Ivany Koktavé na atletických závodech MČR a ME juniorů.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro Alenu
Koktavou, Beranka 1332, Bystřice nad Pernštejnem na náklady spojené
s účastí její dcery Ivany Koktavé na atletických závodech MČR a ME juniorů ve
výši 10.000,- Kč.
Rada města ukládá FO udělat rozpočtové opatření.

Hlasování
Zodpovídá

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

Nehlasoval: 2

12/09/2018 : Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2018 – 2. kolo
Popis

: Pro rok 2018 byla v rozpočtu města schválena na tento program částka 250.000,-Kč.

Rada města svým usnesením č. 2/3/2018 ze dne 27.2.2018 přidělila částku ve výši
162.700, - Kč a zároveň schválila 2. Kolo grantového programu „Kultura a společenský
život“ s alokovanou částkou 87.300,- Kč.
V rámci Výzvy k předkládání projektů v oblasti kultury a společenského života bylo do
uzávěrky pro podávání žádostí předloženy 4 žádosti v celkové hodnotě dotace 34.070,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 - 3 k plnému
vykrytí. U žádosti v pořadí 4 nepřiznala komise kultury žádnou dotaci.
Vzhledem k tomu, že ve druhém kole grantového programu nebyla vyčerpaná celá
částka ve výši 87.300 Kč se členové komise kultury jednomyslně usnesli a doporučují,
aby částka ve výši 68.230,- Kč byla použila pro akci – 100 leté výročí republiky.
Č.j./
8814/2018

Křest desky Anarkids! Kapely
Rabies

8815/2018

Funny Fest 2018

9049/2018
8739/2018

Usnesení

Název projektu

Žadatel

Martin Břenek

Diecésní charita
Brno(OCH Žďár
n.S.)
Mgr. Helena
Koncert Hudební školy Yamaha
Horáková
Zubštejn času,
Zubštejn Času 2018
z.s.
celkem

Požadováno:

10 000

Pořadí:

Dotace

1 10 000

5 500

2

5 500

3 570

3

3 570

15 000

4

0

34 070

19 070

: 1) Rada města Bystřice n.P. schvaluje návrh komise kultury na přidělení příspěvků
z druhého kola grantu v oblasti kultury a společenského života následovně:

Č.j.
8814/2018
8815/2018

9049/2018
8739/2018

2)

Název projektu

Křest desky Anarkids! Kapely
Rabies
Funny Fest 2018

Žadatel

Martin Břenek

Diecésní charita
Brno(OCH Žďár
n.S.)
Koncert Hudební školy Yamaha Mgr. Helena
Horáková
Zubštejn Času 2018
Zubštejn času,
z.s.
celkem

Požadováno
:

10 000

Pořadí:

Dotace

1 10 000

5 500

2

5 500

3 570

3

3 570

15 000

4

0

34 070

19 070

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. souhlasí, s převodem finančních prostředků ve výši
68.230, - Kč z akce – grant komise kultury do akce – 100 leté výročí republiky.

Hlasování
Zodpovídá

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

Nehlasoval: 1

13/09/2018 : Financování akcí Zateplení domu Masarykovo náměstí 4, Oprava
ulice Horní, Vodovod Rovné, Průmyslová zóna, Koše Masarykovo
náměstí, Hřbitov, Radar Domanínek, Rekonstrukce bytů DPS
Popis

: Zateplení domu Masarykovo náměstí čp. 4 (dříve Minimarket, nyní MEZ

stravování) bylo plánováno jako akce roku 2017, z kapacitních důvodů
dodavatele ji ale dokončujeme až letos. Loňské rozpočtované peníze nebyly
pochopitelně utraceny v plné výši, takže nyní žádáme o rozpočtové opatření
znamenající fakticky přesun loňských nevyužitých zdrojů na tuto akci do
letošního rozpočtu. Konečnou částku ještě neznáme, ale nyní je k úhradě 833
tis. Kč.
Koncepční řešení ulice Horní se nám kvůli vlastnickým vztahům k pozemkům
stále nedaří, proto musíme provést alespoň lokální opravy asfaltu v ceně 49 tis.
Kč.
V Rovném jsme loni v součinnosti se Svazem vodovodů a kanalizací financovali
prodloužení vodovodu pod silnicí I/19 pro účely bytové výstavby v lokalitě
naproti motorestu. V souvislost s napojením první novostavby vyvstala potřeba
na dovybavení vodoměrné šachty v ceně 10 tisíc Kč.
Podobně v průmyslové zóně si po nás Vodárenská akciová společnost žádá
drobný doplatek za akce související s přepojením stávajících vodovodních
přípojek na hlavní řad, který se rekonstruoval v rámci loňské stavby průmyslové
zóny – cena 4.303,- Kč.
Na Masarykově náměstí někdy a někde nevyhovují kapacity odpadkových
košů a minulá rada schválila dokup 10ti dalších kusů košů. Jejich cena včetně
montáže bude 45 tis. Kč.
Další přesun neutracených peněz z loňského do letošního roku je Vydláždění
plochy před smuteční síní na hřbitově v Bystřici, realizační cena činí 224.724,Kč.
Minulá rada reagovala na petici obyvatel Domanínka ve věci rychlé jízdy
motorových vozidel přes Domanínek rozhodnutím monitorovat tam situaci
radarem s pamětí. Kolegové z dopravky provedli rychlé poptávkové řízení,
z něhož vzešla nabídková cena 70 tis. Kč.
Letošní etapa rekonstrukce bytů v DPS je hotová, jako související vícenáklad
tam vznikla potřeba rekonstrukce stoupaček i v přízemí, kde nejsou byty – cena
těchto prací činí 34.497,- Kč. Protože se jedná o rozšíření dříve podepsané
smlouvy o dílo, jež byla schvalována Radou města, předkládáme v souladu s
interní směrnicí ke schválení i předmětný dodatek této smlouvy.
Usnesení

: 1. Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje financování akce Zateplení
domu Masarykovo náměstí 4 částkou 833.000,- Kč, akce Ulice Horní částkou
48.356,- Kč, akce Rovné částkou 10.000,- Kč, akce Průmyslová zóna částkou
4.303,-, akce Koše Masarykovo náměstí částkou 45.000,- Kč, akce Hřbitovplocha před smuteční síní částkou 224.724,- Kč, akce Radar Domanínek
částkou 70.000,- Kč a akce Rekonstrukce bytů DPS částkou 34.497,- Kč.
2. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce
„Rekonstrukce bytů č.29,30,52,53,75,76,98,99 v DPS, Hornická
čp.643,Bystřice n.P.“ dle přílohy.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

14/09/2018 : Správa optické sítě města
Popis

: Když jsme se v roce 2014 definitivně a ve zlém rozešli s panem Wetterem,
nutně jsme potřebovali najít nového správce městské optické sítě, což nebyl
lehký úkol, protože lidí (firem), kteří umějí optiku, není mnoho; z důvodu
operativnosti bylo potřeba, aby to byl někdo místní nebo z blízkého regionu a
do třetice to musel být někdo, kdo nemá velké finanční požadavky, protože
optická síť (alespoň v tehdejším stavu) moc nevynáší. Byli jsme tehdy velmi
rádi, když se nám v krátkém čase podařilo uzavřít smlouvu s panem Kaňkou,
který splnil všechna uvedená kritéria. Smlouvu s ním jsme podepsali v červnu
2014 a já rád konstatuji, že po celý čas od té doby funguje v roli správce
městské optické sítě výborně.
Součástí tehdejší dohody bylo ústní gentlemanské ujednání, že tehdy
nasmlouvaná taktéž gentlemanská cena 7,5 tis. Kč měsíčně se zvedne na
dvojnásobek ve chvíli, kdy se radikálně zvětší rozsah sítě, což je právě nyní a je
načase dohodu dodržet.
K tomu nyní přistupuje další téma řešené mimo jiné v souvislosti s ceníkem
služeb na optické síti projednávaným na minulé Radě a to potřebou či
nepotřebou resp. výhodností či nevýhodnosti zajišťovat na naší síti nepřetržitý
servis pro případ poruch a výpadků. Závěr, ke kterému směřujeme stále
zřetelněji, je ten, že garance nepřetržitého servisu z naší strany je
z dlouhodobého pohledu nezbytná a s trochou obchodní šikovnosti i výhodná,
protože se jeví jako reálné, že využívání sítě v rámci „vedlejší hospodářské
činnosti“ bychom si měli umět na správce vydělat.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje rozšíření stávající smlouvy
s panem Martinem Kaňkou o správě městské optické sítě na úroveň
nepřetržitého servisu za paušální cenu 25.000,- Kč měsíčně.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

15/09/2018 : Havárie na kanalizaci v Karasíně
Popis

: Na Karasíně na obecním pozemku došlo k propadnutí místní kanalizace.
Vzhledem k tomu, že větší část kanalizace na Karasíně je ve vlastnictví Svazu
vodovodů a kanalizací, ale paradoxně v tomto úseku je vlastnictví nejasné, bylo
dohodnuto se Svazem vodovodů, že náklady spojené s opravou budou
rozděleny napůl mezi město a Svaz vodovodů a kanalizací. Výši nákladů zatím
neznáme.

Usnesení

: Rad města bere na vědomí nutnost opravy kanalizace na Karasíně a dále to, že
se město bude podílet ½ nákladů na opravu.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

16/09/2018 : Nákup nového UZ přístroje na Polikliniku s.r.o.
Popis

: V souvislosti s jednáním valné hromady společnosti Poliklinika města Bystřice
n.P. s.r.o. bylo nadneseno téma obměny ultrazvukového přístroje na poliklinice.
Původní ultrazvuk byl pořízen v lednu 2008 a v současné době nesplňuje
technické parametry a jeho morální opotřebení je značné.
V souvislosti s obměnou ultrazvuku byly osloveny 2 firmy – Nimotech, s.r.o.
Brno a Aura Medical s.r.o., které se zabývají prodejem diagnostických zařízení.
Nabídka firmy Nimotech, s.r.o. byla ve výši 1 104 417,- Kč – v ceně je
započítána i nezbytná výměna 2 ks PC. Nabídka firmy Aura Medical s.r.o. –
1.099.890,- Kč, s tím že zobrazovací zařízení není součástí nabídky. Obměna

zobrazovacího zařízení je případě UZ naprosto klíčová.
Cena nabídek je garantovaná do konce června. Obě předpokládají úpravu cen
zařízení pro letošní rok. V případě, že bychom schválili nákup v letošním roce,
by obě firmy přistoupily na možnost odloženého financování s tím, že letošní
rok by byl hrazen na základě zápůjčky formou malých měsíčních splátek (cca
30 tis. měsíčně) a nákup by byl uskutečněn v lednu 2019, s tím, že uhrazené
splátky by byly odečteny od celkové ceny ultrazvuku.
Paní ředitelka společnosti žádá radu města o zařazení nákupu ultrazvuku pro
firmu Poliklinika města Bystřice n.P. ve výši 1 104.417,- Kč do rozpočtu města
na rok 2019. Tato částka by byla společnosti poskytnuta formou vkladu mimo
základní jměni společnosti.
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje záměr pořízení nového UZ
společností Poliklinika města Bystřice n.P. v roce 2018 a dále schvaluje
poskytnutí vkladu mimo základní jmění ve výši 1.104.417 Kč v roce 2019
společnosti.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
: Ing. Jaroslava Chalupová, Ing. Jana Jurošová

17/09/2018 : Schválení výběru dodavatele a podpisu smlouvy na provedení akce
Bystřice nad Pernštejnem – Sídliště I – úprava veřejného
prostranství mezi kotelnou a domem č.p. 873 až 875.
Popis

: Dne 6. 6. 2018 jsme byli na SVK Žďársko na otevírání obálek a posouzení
nabídek na společném výběrovém řízení na akci Bystřice nad Pernštejnem –
rekonstrukce vodovodu ul. Lipová (investor SVK Žďársko) a Bystřice nad
Pernštejnem – Sídliště I – úprava veřejného prostranství mezi kotelnou a
domem č. p. 873 až 875 (investor Město Bystřice nad Pernštejnem). V rámci
VŘ bylo obesláno výzvou 5 firem a nabídky přišli 4. Z VŘ se z kapacitních
důvodů omluvila firma SVOBSTAV s.r.o. Ze 4 obdržených nabídek byla
vybrána jako nejvýhodnější od firmy T.M.V spol. s.r.o. s nabídkovou cenou
2 894 405,- bez DPH za provedení obou výše uvedených stavebních akcí.
Investorský podíl města na úpravě prostranství je 1 597 531,- bez DPH. Ve
schváleném rozpočtu Města na rok 2018 je na akci schváleno 1 650 000,- vč.
DPH. Cena zakázky vč. DPH je 1 933 013,- vč. DPH a v únoru byla podepsána
smlouva o přeložce síti s firmou CETIN, kde přeložka síti bude stát 49177,-.
Již v loňském roku Rada města schválila Smlouvu s firmou E.ON včetně RO ve
výši 156 941,- (bod 9/12/2017) a v letošním roce pokračuje plnění této smlouvy.
V loni se z částky utratilo 24 000,- a zbytek peněz se doplátí v roce letošním
Celkové náklady nad výši rozpočtu jsou 465 131,- vč. DPH, o které Vás žádám

Usnesení

: Rada Města schvaluje výběr zhotovitele T.M.V. spol. s.r.o. dle doporučení
komice pro otevírání a posouzení nabídek. Dále Rada města schvaluje znění
smlouvy o dílo a její podpis s firmou T.M.V. spol. s.r.o. IČ: 15544419, sídlem
Nádražní 1400 59301 Bystřice and Pernštejnem ve výši 1 933 013,-. Rada
ukládá odboru financí provedení rozpočtového opatření ve výši 465 131,-Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

18/09/2018 : Informace k připravené akci Vodovod v ulici Suchý vrch
Popis

: Odbor majetku a investic předkládá Radě Města informaci k připravované akci
vodovod v ulici Suchý vrch. V letošním roce dělá SVK Žďársko rekonstrukci
vodovodního přivaděče Vír – Drahonín v trase z ulice Suchý kopec přes
stavebniny okolo WERY až po koleje. Při povolení stavby přivaděče se ozvali
majitelé sousedních pozemků v ulici Suchý vrch s prosbou na připojení
k vodovodu. Jenže dle pravidel VAS nelze do přivaděče přípojku napojit.
Objednali jsme tedy u Ing. Milana Cifra projekt připoložení vodovodního řadu do

výkopu přivaděče. V tuto chvíli je projekt stavebně povolen a čekáme na
nacenění dodavatelské firmy. Dodavatelem bude firma Dvořák, která staví
přivaděč. Odhad ceny vodovodu je 1 000 000,-. V tuto chvíli je firma dotázána
na cenu díla, které SVK Žďársko a okolo 5.7. budeme vědět přesnou cenu. O
dalším průběhu stavby budeme Radu města informovat.
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem odkládá rozhodnutí o schválení stavby
vodovodu v ulici Suchý kopec do stanovení ceny díla.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

19/09/2018 : Fond rozvoje bydlení
Popis

: Na základě Výzvy k předkládání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení
obdrželo město 2 žádosti s částkou čerpání 110 tis. Kč.
Návrh na poskytnutí půjčky:
1.
, Bystřice n. P.,
žádá na: 13 oprava sociálního zařízení
20.000
5 výměna oken bytového domu
40.000
Celkem
60.000,-Kč
Komise FRB doporučuje bez výhrad.
2.
, Bystřice n. P.,
žádá na :
1 udržovací práce a stavební úprava střechy
50.000
Celkem
50.000,-Kč
Komise FRB doporučuje bez výhrad.
Žádosti byly projednány v komisi FRB.
V příloze je předložena zpráva komise o hospodaření FRB za rok 2017. Odbor
financí, pokud bude zájem ze strany občanů, předloží radě města případné
další žádosti o poskytnutí půjčky.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí půjček dle návrhu
komise FRB a to takto:
1.
žádá na 13 oprava sociálního zařízení
20.000
5 výměna oken bytového domu
40.000
Celkem
60.000,-Kč
Komise FRB doporučuje bez výhrad.
2.
žádá na : 1 udržovací práce a stavební úprava střechy
50.000
Celkem
50.000,-Kč
Komise FRB doporučuje bez výhrad.
A dále schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí půjčky z FRB.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6
Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

20/08/2018 : Výměna oken v sále 4 MAX FITNESS
Popis

: Dne 19.6.2018 přišla na MěÚ zástupce 4 MAX FITNESS, nájemce místností na
ulici Příční za MěÚ paní Radoslava Bagarová se žádosti o výměnu oken ve
velkém sálu. Důvod je ten, že při prudkých deštích díky netěsnostem v oknech
do sálu teče voda a na opravách škod, které pojišťovna kvůli špatnému stavu
oken odmítá proplatit, utratila nemalé peníze. Žádá výměnu 3 ks oken ve
velkém cvičebním sálu. Dle přiložené cenové nabídky od firmy OKNA Bystřice
s.r.o. by výměna oken stála 50 468,- Kč vč. DPH

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje výměnu oken v sálu, který je
pronajatý firmě 4 MAX FITNESS v budově ve dvoře MěÚ. Dále Rada Města

ukládá finančnímu odboru provedení rozpočtového opatření ve výši 50 468,Kč.
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

21/09/2018 : Zakázka „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice
Pernštejnem-stavební práce“ – návrh dalšího postupu

nad

Popis

: V souladu s rozhodnutím předešlé Rady předkládám návrh dalšího postupu
v zakázce stavebních prací na projektu „bezbariérovosti ZŠ TGM“.
S ohledem na zjištění, že na tuto zakázku nám ve vyhlášeném výběrovém
řízení nepřišla žádná nabídka, a na zkušenosti z jiných zakázek vyhlašovaných
v tomto období, kdy firmy mají nadbytek práce, navrhujeme vyhlásit nové
výběrové řízení s takovými termíny na realizaci díla, které umožní uchazečům
zkoordinovat tuto zakázku s dalšími zakázkami, které mají již nasmlouvány.
Druhým motivem pro stanovení delší realizační doby je to, že uzavření smlouvy
lze očekávat nejdříve koncem prázdnin, ale v případě administrativních
komplikací v průběhu výběrového řízení může být i později, a pak zbude již
relativně krátký čas do zimy. Na druhou stranu jsme limitováni závaznými
termíny ze smlouvy o dotaci, kde je pro ukončení projektu jako celku (včetně
navazujících dodávek vybavení aj.) stanoven termín 31. květen 2019.
Posledním kritériem pro stanovení termínů je potřeba poskytnout dodavatelům
vybavení a nábytku dostatečný časový prostor na realizaci jejich dodávek tak,
aby byl projekt k 31. květnu 2019 úspěšně ukončen v plném rozsahu.
Na základě toho navrhujeme upravit termíny realizace tak, že dokončení stavby
jako celku bude smluvně navázáno na 31. březen 2019 s tím, že rekonstrukce
učebny chemie a cvičné kuchyňky, kde je nutno zajistit termínovou návaznost
na montáž a instalaci vybavení, budeme požadovat nejpozději do 31. ledna
2019. Vyhlášení výběrového řízení s těmito termíny navrhujeme provést bez
zbytečného odkladu, avšak při respektování kapacitních možností externí firmy,
která nám zajišťuje provedení výběrového řízení (tj. předpoklad během měsíce
července).

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje další postup při výběru
dodavatele zakázky „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad
Pernštejnem – stavební práce“ takto: bude vyhlášeno nové výběrové řízení za
stejných podmínek, jaké byly stanoveny v předešlém výběrovém řízení, s tím,
že termín dokončení bude stanoven na 31. březen 2019 s výjimkou stavebních
objektů SO-01 a SO-02 (rekonstrukce učebny chemie a rekonstrukce cvičné
kuchyňky), kde bude stanoven termín 31. ledna 2019.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

22/09/2018 : Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v místě
křížení se silnicí I/19 u Domanínského rybníka
Popis

: V roce 2015 byla po dlouhé projekční a vyjednávací přípravě postavena
cyklostezka podél I/19 u Domanínského rybníka. Součástí stavby byly i úpravy
v místě křížení se silnicí I/19. Už tehdy se nám bezpečnostní opatření v tomto
místě zdála nedostatečná a zkoušeli jsme projednat např. snížení rychlosti, ale
u policie ani ŘSD jsme neuspěli. Že je toto místo kvůli ne zcela dobrým
rozhledovým poměrům a vysoké rychlosti projíždějících aut nebezpečné si
myslíme stále, proto jsme zkusili toto téma oprášit a na místě samém proběhlo
jednání všech zainteresovaných – město, policie, ŘSD a kraj.
Závěrem jednání bylo konstatování, že místo je přijatelně bezpečné za
předpokladu, že nebude ničím omezen rozhled a že řidiči nebudou v daném
místě překračovat maximální povolenou rychlost 90 km/hod.

První podmínka bude naplněna na základě příslibu zástupce Ředitelství silnic a
dálnic, že nejpozději do konce prázdnin zajistí ořezání větví ze stromů, které
zasahují do rozhledových trojúhelníků. Naplnění druhé podmínky by mělo být
dosaženo tím, že řidiči budou výrazně a důrazně upozorněni na to, že se blíží
k místu vyžadujícímu maximální pozornost a dodržení povolené rychlosti.
Přítomní odborníci navrhli v souladu s technickými předpisy a zvyklostmi pro
řešení takovýchto míst červený nástřik na asfalt v délce 50 metrů na obě strany
a před něj ještě opakované na vozovku namalované barevné značky „Pozor
cyklisté“ a „Pozor chodci“. Tady ale nastává zásadní zádrhel, protože ŘSD
prvotní provedení takových opatření nehradí a následně se přihlásí až k jejich
údržbě a obnově. Financovat by to proto muselo město a nejde o levnou
záležitost: celkových 300 m2 „úpravy povrchu s protismykovými vlastnostmi
červené barvy“ přijde asi na 350 tisíc a značky na silnici (celkem 12 po šesti
z každého směru) na 45 tisíc, celkem tedy cca 400 tisíc Kč.
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem odkládá rozhodnutí o realizaci opatření
ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v místě křížení se silnicí I/19 u
Domanínského rybníka v celkové ceně 400 tisíc Kč a pověřuje OSMI
prověřením možností jednotlivých variant zabezpečení značení.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

23/09/2018 : Schválení použití loga města pro agenturu Czechinvest
Popis

: Agentura Czechinvest, se kterou město spolupracovalo při přípravě a realizaci
průmyslové zóny v Bystřici n.P., nás požádala o reference na služby
Czechinvestu a souhlas použít logo města na jejich internetových stránkách.

Usnesení

: Rada města souhlasí s použitím loga města na internetových stránkách
Agentury Czechinvest.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Tomáš Straka

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

24/09/2018 : Záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání restaurace +
obchod Rovné
Popis

: Po ukončení nájemních vztahů s panem Gregorem na obchod a restauraci
v motorestu v Rovném ke 30.6.2018 jsme zahájili jednání s Jednotou COOP.
Jejich požadavky jsou velmi tvrdé. V mezidobí se na základě aktivního přístupu
p. Šandery z osadního výboru ozvali zájemci – manželé Vágnerovi. Byli se tam
podívat a měli by zájem jak o obchod, tak i restauraci. Na základě doporučení
osadního výboru bychom navrhovali snížit nájemné na polovinu a zkusit
rozhýbat ten obchod a restauraci. Pro nového nájemce prostoru sloužícího
podnikání musíme vyhlásit nový záměr.

Usnesení

: Rada města schvaluje vyhlášení záměru č. 18/2018 na pronájem pozemku p.č.
st. 92 o výměře 424 m2 jehož součástí je stavba občanské vybavenosti číslo
popisné 61 v k.ú. Rovné. Účelem nájmu je provoz obchodu se smíšeným
zbožím a provoz restaurace. Nájemné za pronajaté prostory činí 1000 Kč
měsíčně + nájemné za movité věci činí 1000 Kč + DPH + náklady za služby
s nájmem spojené.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0
: Mgr. Josef Vojta, Ing. Ivan Buchta

Nehlasoval: 1

25/09/2018 : Schválení zápisu ze zasedání Dozorčí rady č. 2/18 Areál sportu a
kultury s.r.o.
Popis

: Mgr. Miroslav Novák předložil radě města zápis ze zasedání Dozorčí rady č.

2/18 Areál sportu a kultury s.r.o. ze dne 20.6.2018 k projednání a schválení.
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje zápis ze zasedání Dozorčí
rady č. 2/18 Areál sportu a kultury s.r.o.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Příští zasedání rady města se bude konat: 24.7.2018
V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.06.2018

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

