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. 10/2018
konané dne 24.07.2018
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Vlasta
Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra
: Mgr. Radek Vojta
: PhDr. Drahomíra Lukšová, Ing. Ivan Buchta, David Starý
: Mgr. Martin Horák

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 9

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE
01/09/2018
02/09/2018
03/09/2018

: Doplatky odměn jednatelů městských společností za rok 2017
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok
:
2018- Linka bezpečí, z.s., Praha
: Žádost K
o byt

07/09/2018

: Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n. P.
Financování akcí Obřadní síň v Kulturním domě, Rovinky, Cyklostezka
: k nádraží ČD, Radar Domanínek, Parkoviště u ZUŠ, Lipová nad kotelnou S I,
Centrální dětské hřiště
Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v místě křížení se
:
silnicí I/19 u Domanínského rybníka – 2. projednání
: Navýšení provozního příspěvku SDH

08/09/2018

: Rozpočtové opatření – údržba zeleně v průmyslové zóně

09/09/2018

: Zřízení věcného břemene s E.ON distribuce a.s.

10/09/2018

: Rozpočtové opatření – dovoz vody Lesoňovice

11/09/2018

: Akumulační nádrž Lesoňovice

04/09/2018
05/09/2018
06/09/2018

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města

: Bystřice nad Pernštejnem č. 10/2018 ze dne 24.07.2018.
Hlasování : Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska

USNESENÍ
01/10/2018 : Doplatky odměn jednatelů městských společností za rok 2017
Popis

: Rada města projednala návrh odměn jednatelů městských společností za rok
2016. Zálohy na odměny za rok 2016 byly jednotlivým ředitelům schváleny
22.11.2016 usnesením rady č. 12/17/2016 a vyplaceny ve mzdě za listopad
2016. Rada města schválila doplatky odměn jednatelů městských společností
dle návrhu předloženého starostou a místostarostou města. Návrh odměn je
uveden v příloze, která bude členům rady předána na zasedání rady.

Usnesení

: Rada města ve funkci valné hromady společností založených Městem Bystřice
nad Pernštejnem schvaluje podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís.
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů doplatky ročních odměn jednatelů
městských společností za rok 2017 dle Přílohy, která je nedílnou součástí
usnesení. Doplatek odměn bude vyplacen ve výplatním termínu červenec 2018.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

02/10/2018 : Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města
na rok 2018- Linka bezpečí, z.s., Praha
Popis

: Linka bezpečí je celostátní telefonní linka, která poskytuje poradenství a pomoc
dětem a mladým lidem (zahrnuje i rodičovskou linku – pomoc rodičům,
prarodičům, dospělým) v tíživých či krizových životních situacích. U dětí jsou
preferovaná témata – sexuální zrání, rodinné, vrstevnické vztahy… Kontakty
mohou probíhat i prostřednictvím chatu a e-mailu.
Poskytovatel služby v žádosti uvedl (viz příloha), že po městech a obcích
( včetně Bystřice n.P.) požadují 2 220 tis. Kč na dofinancování. Požadovaná
výše dotace pro město Bystřice n.P. je 15 tis. Kč.
Navrhuji poskytnout částku 2000,-Kč, vycházela jsem z výše požadované
částky od obcí a počtu obyv. ČR.
V případě schválení individuální dotace žádám také o schválení veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Bystřice n.P. a Linkou bezpečí z.s., Praha.
Vzor veřejnoprávní smlouvy je uveřejněn na webových stránkách města,
https://www.bystricenp.cz/dotace-poskytovane-od-mesta.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí individuální dotace
ve výši 2000,-Kč na zajištění služby Linka bezpečí, z.s..
Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi
městem Bystřice nad Pernštejnem a Linkou bezpečí, z.s. Praha o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 2000,-Kč na rok 2018.
Rada města ukládá FO provést rozpočtové opatření.

Hlasování
Zodpovídá

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

03/10/2018 : Žádost
Popis

Nehlasoval: 1

o byt

: Paní
, nyní trvalý pobyt v Ubušínku, bydlela v nájemním
bytě v Bystřici n.P. v letech 2008 - 2011. Zanechala zde dluhy na nájemném ve
výši
Kč, náklady soudního řízení ve výši
,- Kč a dále poplatky
z prodlení ve výši
,- Kč. Byla podána žaloba na vyklizení bytu.
Nyní žádá o mimořádné přidělení bytu. Na sociální byt nemá nárok z důvodu
trvalého bydliště mimo Bystřici n.P. a evidovaným dluhům. Z výběrového řízení
byla vyloučena, neboť dluží na nájemném. Bydlí v podnájmu v Bystřici bez
souhlasu pronajímatele a jak uvádí, musí se vystěhovat. Může jít k matce do
rodinného domu do Ubušínku, kde má i trvalé bydliště.

Sepsala již dvakrát splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného, ale
nikdy splátky nedodržuje. Nikde nepracuje, proto jsou dluhy zatím
nevymahatelné. Vše bylo předáno exekutorovi na vymáhání.
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem neschvaluje mimořádné přidělením bytu
paní
z důvodu evidence dlužného nájemného včetně
příslušenství ve výši
- Kč

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

04/10/2018 : Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n. P.
Popis

: MŠ Bystřice n. P. žádá o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě stanovených
vyhláškou č. 14/2005 na maximální počet 24 dětí ve třídě. Výjimku z tohoto
počtu dle školského zákona může povolit zřizovatel.
Ředitelka žádá zvýšit tento maximální počet na 25 dětí ve všech třídách
mateřských škol. Pro provoz školky je vhodné mít tuto výjimku povolenou ve
všech třídách z důvodu přesouvání dětí mezi jednotlivými třídami pro efektivní
chod školky.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. povoluje výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě
na 25 dětí pro všechny třídy MŠ Bystřice n. P., Okružní 753 ve školním roce
2018/19.

Hlasování
Zodpovídá

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

Nehlasoval: 1

05/10/2018 : Financování akcí Obřadní síň v Kulturním domě, Rovinky,
Cyklostezka k nádraží ČD, Radar Domanínek, Parkoviště u ZUŠ,
Lipová nad kotelnou S I, Centrální dětské hřiště
Popis

: Avizovaná další etapa úprav Obřadní síně v Kulturním domě v Bystřici jsou
úpravy související s jejím zvukovým oddělením od provozu restaurace. Na
základě projektu specialisty jsme dostali nabídkovou cenu na realizaci ve výši
60 tis. Kč.
Záležitost převodu pozemků a sítí v rámci developerské akce bytové výstavby
na Rovinkách firmy SPH máme smluvně i finančně dořešenou, pouze se
v návaznosti na dokončení stavby komunikace objevilo rozhodnutí odboru
životního prostředí na úhradu poplatku za vynětí pozemku pod komunikací ze
zemědělského půdního fondu v částce 43.926,- Kč.
Cyklostezka k nádraží ČD si vyžádala drobný výdaj ve výši 2.900,- Kč na
terénní úpravu souběžné komunikace pro lesáky a zemědělce tak, aby byla
v zatáčce dost široká a velké stroje nepoškozovaly dopravní značku na začátku
cyklostezky.
Radar do Domanínka schvalovala minulá rada. Než jsem objednal ten vybraný,
přišel jsem na to, že nesplňuje podmínku statistického vykazování rychlosti
provozu v obou směrech, proto jsem zvolil řešení od jiného dodavatele, na
které mi ale schází 5.044,- Kč.
V návaznosti na Parkoviště u ZUŠ jsme začali realizovat poslední důležitou věc
a to splnit podmínky Státního fondu životního prostředí a přesunout na
Bratrskou ulici dotovanou zeleň, kterou jsme parkovištěm zrušili. Červnové dílčí
plnění na této akci činí 29.503,- Kč.
Minule schvalovala Rada smlouvu včetně smluvní ceny na realizaci úprav
komunikace, chodníku a parkovacích ploch mezi kotelnou a domem čp. 873 až
875 na ulici Lipové na sídlišti I. Zbývá nám ještě doplatit projektanta a to
částkou 48.400,- Kč.
Dopočítáváme Centrální dětské hřiště, kde sice s hlavním dodavatelem žádný
dodatek smlouvy nebude, protože vícepráce se podařilo zkompenzovat
s méněpracemi, jsou tu však vedlejší výdaje (doplatek projektu dle smlouvy

plus vícepráce projektanta, přeložka vedení E.ONu, čištění kanalizace, odvoz
staré dlažby k uskladnění) 132.707,-Kč
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje financování akce Obřadní síň
v KD částkou 60.000,- Kč, akce Rovinky částkou 43.926,- Kč, akce Cyklostezka
k nádraží ČD částkou 2.900,- Kč, akce Radar Domanínek částkou 5.044,-Kč a
akce Parkoviště u ZUŠ částkou 29.503,- Kč, akce Lipová nad kotelnou S I
částkou 48.400,- a akce Centrální dětské hřiště částkou 132.707,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

06/10/2018 : Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v místě
křížení se silnicí I/19 u Domanínského rybníka – 2. projednání
Popis

: Vracíme se k záležitosti projednávané minule se závěrem, že máme prověřit,
zda lze navrhovaná opatření rozdělit do dvou kroků a zatímco bychom letos
provedli relativně levné vodorovné barevné dopravní značky se symboly
cyklisty a chodce, relativně drahý barevný nástřik před samotným místem
křížení bychom navrhli do rozpočtu roku 2019.
Dopravní odbor Krajského úřadu po předjednání s Dopravním inspektorátem
policie tento postup akceptuje. Navrhujeme proto provést rozpočtové opatření
na částku 50 tis. Kč na realizaci dopravného značení a následně dát do návrhu
rozpočtu roku 2019 částku 350 tis. Kč na realizaci úpravy povrchu
s protismykovými vlastnostmi červené barvy.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přípravu a realizaci opatření
ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v místě křížení se silnicí I/19 u
Domanínského rybníka takto:
1. na základě rozpočtového opatření na částku 50.000,- Kč zrealizovat
dopravní značení v rozsahu dle doporučení DI PČR
2. do rozpočtu města roku 2019 navrhnout částku 350.000,- Kč na provedení
úpravy povrchu s protismykovými vlastnostmi červené barvy taktéž
v rozsahu dle doporučení DI PČR.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

07/10/2018 : Navýšení provozního příspěvku SDH
Popis

: V rozpočtu pro rok 2018 je v kapitole 5312 rezervován příspěvek SDH ve výši
330 tis. Kč. V letošním roce však došla živostnost některého vybavení, které je
nutné k zásahu výjezdové jednotky hasičů a tím pádem došlo již k vyčerpání
provozního příspěvku. Pro životaschopnost jednotky je tedy nutné navýšit
příspěvek o sto tisíc. Pro příklad uvádím některé náklady: 9 ks zásahových
přileb – 120 tis. Kč, revize dýchací techniky – 45 tis., 15 ks zásahových rukavic
– 14 tis. Kč, ….

Usnesení

: Rada města schvaluje navýšení provozního příspěvku SDH (kap. 5212) ve výši
100 tis. Kč formou rozpočtového opatření.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

08/10/2018 : Rozpočtové opatření – údržba zeleně na průmyslové zóně
Popis

: V průmyslové zóně po vybudování nové komunikace a prodeji některých
pozemků (Cooper, Reap, Fonetip, p. Zítka) nám tam zůstává několik ha
pozemků, které se ještě chystají na prodej ( ECOAT ,pozemek pod LOO,
předkupní právo pro pozemek Reap). Veškeré pozemky jsou postupně ubírány
z nájmu Agrie Drásov (byť ještě nedoběhla výpovědní lhůta). O ty pozemky,

které ještě zůstávají v našem vlastnictví, se musíme starat, ale zemědělsky jsou
v současné době nevyužitelné. Protože se tam od loňska velmi rozšířil plevel,
museli jsme provést mulčování. TS na to nemají vhodnou mechanizaci, tak
tento zásah byl dohodnut s Agrií Drásov a příkopy kolem komunikace posekly
TS města a.s. Protože na tyto zásahy nemáme v rozpočtu prostředky, musíme
na to provést rozpočtové opatření. Pro příští rok by se o tyto prostředky navýšil
rozpočet na údržbu zeleně.
Usnesení

: Rada města schvaluje rozpočtové opatření na údržbu zeleně v průmyslové
zóně ve výši 35 803 Kč.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

09/10/2018 : Zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s.
Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. máme uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení VB . Po dokončení akce a zaměření skutečného stavu lze zřídit věcné
břemeno . Věcné břemeno bude úplatné a na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení,
jeho údržby a oprav kabelového vedení NN na části pozemku p.č. 293/4 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. . Věcné
břemeno bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH . Věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

10/10/2018 : Rozpočtové opatření – dovoz vody Lesoňovice
Popis

: Stejně jako v loňském roce se v létě začíná projevovat nedostatek vody
v prameništi v Lesoňovicích a je nutné občas navážet vodu z ČOV Podle
zjištění ing. Klimeše se jedná o nejhorší situaci za dobu, co je město vlastníkem
tohoto vodovodu. Protože v rozpočtu obce na to nejsou peníze, je třeba vytvořit
nový limitovaný příslib.

Usnesení

: Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 30 000 Kč a vytvoření
limitovaného příslibu na dovoz vody v Lesoňovicích .

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

11/10/2018 : Akumulační nádrž Lesoňovice
Popis

: Již v minulém roce se projevilo velké sucho a nízká hladina vody, kdy bylo
nutné do prameniště v Lesoňovicích dovážet vodu v cisternách. V rámci úspor
vody byly provedeny kontroly vodoměrů, nátoky i odtoky v jednotlivé dny,
obyvatelé byli upozorňování, aby šetřili vodou. Ovšem i v letošním roce se při
pokračujícím horku situace nezlepšila, a proto projektant po projednání s VAS a
osadním výborem navrhují jako první a rychlé řešení, osazení deseti kubíkové
akumulační nádrže, neboť nejkritičtějším obdobím je víkend, kdy najíždějí
rekreanti. Odhadovaná cena nádrže včetně zabudování je 250 tis. Kč + DPH.
Financování by proběhlo tak, že by se v letošním roce odsunuta oprava střechy
na obecní budově v Lesoňovicích(v rozpočtu je 340 tis. Kč) a tyto finance by
byly využity právě na nádrž.

Usnesení

: Rada města schvaluje vybudování akumulační nádrže na vodovodu
v Lesoňovicích a schvaluje rozpočtové opatření, kdy z kapitoly 6171
(Lesoňovice, obecní budova oprava střechy – dokončení) bude převedeno 340
do kapitoly 2310 (Lesoňovice – akumulační nádrž)

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Příští zasedání rady města se bude konat: 21.8.2018
V Bystřici nad Pernštejnem dne 24.07.2018

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

