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. 12/2018
konané dne 11.09.2018
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. Věra Vančová, Ing. Tomáš Straka, Ing. Aleš Sitař, Ing. Blanka
Svobodová, Ing. Karel Krondráf, Ing. Blanka Svobodová, Ing. Ivan Buchta
:

Nesplněné usnesení (termín plnění) : Námitky členů rady proti zápisu č.11 : bez námitek

POŘAD SCHŮZE

06/12/2018
07/12/2018
08/12/2018
09/12/2018
10/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
15/12/2018

: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské odvody základních škol
zřízených městem Bystřice n. P.
: Dofinancování mzdových prostředků DDM Bystřice n. P.
: Financování akcí Hippostezky v CZV, Propojení optiky v průmyslové zóně
: Rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM
Bystřice nad Pernštejnem“
: Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu
Bystřice n.P.
: Schválení dotace na obnovu fasády na Masarykově náměstí
: Schválení změny platového tarifu ředitelky ZUŠ Mgr. Milady Krásenské
: Pojmenování nové ulice - Dolinka
: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.
: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.
: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.
: Smlouva o správě optické sítě města
: Schválení SOD na výměnu oken v domě Na Kameníku čp. 216
: Evidence uzavřených smluv
: Schválení zápisu ze zasedání Dozorčí rady č. 3/18 Areál sportu a kultury

16/12/2018

: Poskytnutí dotace na reprezentaci družstva dorostenců na atletickém

01/12/2018
02/12/2018
03/12/2018
04/12/2018
05/12/2018

s.r.o.
Mistrovství Čech
SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města

: Bystřice nad Pernštejnem č. 12/2018 ze dne 11.09.2018.
Hlasování : Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska

USNESENÍ
01/12/2018 : Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví
základních škol zřízených městem Bystřice n. P.

školské

obvody

Popis

: V souladu s ustanovením § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona o obcích je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné
školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a je-li v obci více
základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou
vyhláškou.
Dosud máme platnou vyhlášku č. 1/2005 ze dne 17.3.2005, kterou v souvislosti se
změnou právní úpravy a vznikem nových ulic ve městě je třeba aktualizovat.
Ulice jsou do jednotlivých obvodů rozděleny zejména dle dostupnosti do
jednotlivých škol a místní části i dle jakési „zvyklosti“.
Vzhledem k tomu, že obě školy mají dostatečnou kapacitu a rodič má právo školu si
vybrat, není pro rodiče nijak omezující, pouze zakládá nárok na přednostní přijetí do
školy ve spádovém obvodu, ve kterém má dítě trvalé bydliště.
Schvalovat obecně závazné vyhlášky města má v kompetenci zastupitelstvo.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně
závaznou vyhlášku města Bystřice nad Pernštejnem č. 1/2018 , kterou se stanoví
školské obvody základních škol zřízených městem Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování
Zodpovídá

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

Nehlasoval: 1

02/12/2018 : Dofinancování mzdových prostředků DDM Bystřice n. P.
Popis

: Již dříve jsem na jednání rady města avizovala, že dle nastavení financování
MŠMT, potažmo KÚ Kraje Vysočina, odboru školství, nastane situace, kdy námi
zřizovaná organizace DDM Bystřice n. P. nebude mít v rozpočtu dostatek fin.
prostředků ani na nárokové (tarifní) složky platu.
Dle podkladů organizace, které jsou zpracovány k 30.6.2018, abychom zjistili stav
čerpání za 1. pololetí 2018, byl vyčíslen propad 126.000,- Kč rozpočtu na potřeby
organizace. Na celý rok chybí DDM na mzdové prostředky kmenových
zaměstnanců částka 252.000,- Kč (MP + zákonné odvody).
Tento problém s nedostatkem mzdových prostředků ze státního rozpočtu řešíme již
několik let, proto jsme DDM již dříve navýšili provozní rozpočet na dokrytí tohoto
deficitu. Organizace s takto upraveným rozpočtem přiměřeně vycházela až do
minulého roku, kdy školní inspekce nařídila zařadit 3 pedag. pracovníky z 8. do 9.
platové třídy dle katalogu prací a nejnáročnější činnosti, kterou vykonávají. Měsíční
nárůst pro 1 pracovníka tak činil cca 6.000,- Kč ve mzdových prostředcích.
DDM přes náš odbor školství v březnu 2018 požadoval navýšení mzdových
prostředků v rámci dohodovacího řízení na KÚ, ten žádosti v souladu se svými
prioritami nevyhověl.
DDM dofinancuje chybějící mzdové prostředky ve výši 152,000,- Kč
z provozního rozpočtu a žádá tímto radu města o dofinancování chybějících
100.000,- Kč.
Do účinnosti reformy financování ve školství, která byla odsunuta na rok 2020,
navrhujeme touto částkou posílit provozní rozpočet školy i pro rok 2019.
Dle nového systému financování zatím nejsme schopni propočítat, jak na tom bude
finančně DDM s jeho účinností.

Usnesení

: 1. Rada města Bystřice n. P. schvaluje navýšení provozního rozpočtu DDM Bystřice
n. P. o částku 100.000,- Kč.
2. Rada města ukládá FO udělat rozpočtové opatření v této výši.

Hlasování

: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Zodpovídá

: Ing. Blanka Svobodová

3/12/2018

: Financování akcí Hippostezky v CZV, Propojení optiky v průmyslové

Popis

: Neuspokojivý stav hippostezek v areálu Centra zelených vědomostí plynoucí z toho,
že jejich povrch je tvořen pískovou vrstvou, která se však ve sklonitých úsecích
neudrží a vymílá ji voda, nás vedl k rozhodnutí hippostezky zatravnit. Cena za tuto
úpravu činí 120 tis. Kč
V Průmyslové zóně jsme se na budoucí řešení elektronických komunikací připravili
tak, že jsme v rámci dotované akce položili chráničky podél nové komunikace
Výrobní a čekali na zájem ze strany investorů. Zajištění datových služeb do naší
průmyslové zóny se intenzívně věnuje společnost IT SELF, která má svoji optickou
trasu na okraji průmyslové zóny, v současnosti už má pod smlouvou ADOZ a jedná
s ostatními investory v zóně. Model, jakým IT SELF pustíme do našich chrániček,
jsme museli kvůli dotaci projednat i s poskytovatelem a závěr je takový, že
propojíme naši trasu s trasou IT SELFu a do dotovaných chrániček zafoukneme
městskou (už nedotovanou) optiku a tu budeme pronajímat. V této chvíli to od nás
ale vyžaduje zainvestovat do dokončení optických tras (což by měla být poslední
investice do této části průmyslové zóny), nabídková cena na realizaci je 113 tis. Kč,
k tomu 18 tisíc za projekt a 5 tis. za zaměření skutečného provedení, celkem tedy
je 136 tis. Kč. Příjem z pronájmu těchto optických tras bude činit (poté, co se obsadí
celá průmyslová zóna) rámcově několik tisíc měsíčně, tj. návratnost investice je cca
4 roky.
V rámci akce Kanalizace Domanínek proběhlo společné výběrové řízení obou
investorů této akce, tj. Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (financuje splaškovou
kanalizaci a věci související) a Města Bystřice (financujeme dešťovou kanalizaci
apod.). Následně byly výdaje na provedení výběrového řízení, které zajišťovala
externí firma, rozpočítány mezi oba subjekty, přičemž na nás připadá částka
23.749,- Kč.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje financování akce Hippostezky v
CZV částkou 120.000,- Kč, akce Průmyslová zóna částkou 136.000,- Kč a akce
Kanalizace Domanínek částkou 23.749,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

zóně, Kanalizace Domanínek

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

04/12/2018 : Rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Revitalizace infrastruktury ZŠ
TGM Bystřice nad Pernštejnem“
Popis

: V návaznosti na předešlá rozhodnutí Rady proběhlo opakované výběrové řízení na
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. Do opakovaného řízení nám podaly nabídku 2
firmy.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem rozhoduje o výběru firmy ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r.o. se sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč; IČ:
60753013 jako dodavatele zakázky „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice
nad Pernštejnem – stavební práce“ a současně schvaluje znění a podpis příslušné
Smlouvy o dílo s firmou ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. se sídlem V. Nezvala
56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč; IČ: 60753013 za cenu 8.150.350Kč bez DPH.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

05/12/2018 : Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu V
Bystřice n.P.

Popis

: Paní
je nájemce bytu č.12 o velikosti 2+1 na ul. Hornické čp.
. Byt je po celkové rekonstrukci bytového jádra, koupelny a WC včetně nových
rozvodů elektřiny, odpadu a vody. Z výše uvedeného důvodu žádá o převod
nájemní smlouvy k bytu č
na ul. Hornické, Bystřice n.P. na pana
, Bystřice n.P.. Pan
souhlasí se složením
předplaceného nájemného ve výši 75 000,- Kč a nemá žádné dluhy vůči městu.
Rekonstrukce byla povolena ze strany pronajímatele, fyzicky je provedena. Žádost
splňuje všechny podmínky, které stanovila rada v bodě č.j. 1/12/2016 pro převod
NS na byt na jiného nájemníka.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje mimořádné přidělením bytu č. 12
v čp.
na ul. Hornické, Bystřice n.P. o velikosti 2+1 panu
, Bystřice n.P. za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou
jeden rok s možností prodloužení nájemní smlouvy. Byt bude přidělen za podmínky,
že předplacené nájemné bude složeno na účet města ve výši 75 000,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

06/12/2018 : Schválení dotace na obnovu fasády na Masarykově náměstí
Popis

: V rozpočtu 2017 po jeho schválení je alokována částka ve výši 200 000 Kč pro
Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na Masarykově náměstí.
Na konci roku 2017 Rada města vyhlásila tento Grantový program a na základě
zveřejněné výzvy v termínu podávání žádosti jsme obdrželi žádost od manželů
žádost podali již v minulé výzvě v roce 2016 a 2015,
ale vzhledem ke zdržení prací na fasádě ze zadní strany domu nakonec práce ze
strany náměstí realizovali až v tomto roce. Fasádu provedli v letních měsících.
Žádají o uhrazení 30% podílu dle pravidel programu. Vzhledem k tomu, že nárokují
pouze cenu omítky, tj. 12 443 Kč, bude dotace města pouze 3 733 Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Grantového programu – Obnova fasád
na Masarykově náměstí manželům
Bystřice n.P. dle pravidel
grantového programu ve výši 3 733 Kč

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Tomáš Straka

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

07/12/2018 : Schválení změny platového tarifu ředitelky ZUŠ Mgr. Milady Krásenské
Popis

: Protože rada města ředitele škol a školských zařízení do funkce jmenuje a zároveň
stanovuje plat, schvaluje také všechny změny v platovém výměru vyplývajících
z platových předpisů.
Od 1.8.2018 splňuje Mgr. Milada Krásenská roky započitatelné praxe pro 7. platový
stupeň, tzn. nad 32 let praxe. Proto je třeba schválit změnu současného 6.
platového stupně na 7. platový stupeň 13. platové třídy dle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., přílohy č. 7.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje s účinností od 1.8.2018 Mgr. Miladě
Krásenské, ředitelce ZUŠ Bystřici nad Pernštejnem změnu v platovém výměru na
základě platového postupu dle započitatelné praxe z 6. platového stupně na 7.
platový stupeň 13. platové třídy a tomu odpovídající platový tarif dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., přílohy č. 7, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování
Zodpovídá

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

Nehlasoval: 1

08/12/2018 : Pojmenování nové ulice – Dolinka
Popis

: V letošním roce došlo k vybudování nové ulice, která kolmo navazuje na ulici Starý
dvůr. Širší vedení města doporučuje z několika návrhů název Dolinka, vzhledem

k charakteru ulice.
Usnesení

: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nový název ulice Dolinka.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

09/12/2018 : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON
Distribuce a.s.
Popis

: Pro potřeby stavebního řízení pro novou přípojku pro 9 RD Stavoflos na částech
pozemků p.č. 2031/1 a p.č.3052/5 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem je třeba uzavřít
s firmou E.ON Distribuce a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene spočívající v právu uložení NN kabelového vedení a rozpojovací skříně
na části shora uvedených pozemků . Budoucí věcné břemeno bude úplatné a věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou .

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení budoucího věcného břemene ve prospěch firmy E.ON
Distribuce a.s. spočívající v právu uložení, údržby a oprav NN kabelového vedení a
rozpojovací skříně na části pozemků p.č. 2031/1 a p.č.3052/5 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem. Budoucí VB bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 10 400 Kč +
DPH a VB bude zřízeno na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

10/12/2018 : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON
Distribuce a.s.
Popis

: Pro potřeby stavebního řízení pro novou přípojku pro Skautskou základnu na
částech pozemků p.č. 1942/1, p.č.1944/2 ,p.č.1944/6 , p.č.1950/1 p.č.2031/12,
p.č.3052/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem je třeba uzavřít s firmou E.ON
Distribuce a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající
v právu uložení NN kabelového vedení a kabelové í skříně na části shora
uvedených pozemků. Budoucí věcné břemeno bude úplatné a věcné břemeno bude
uzavřeno na dobu neurčitou .

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení budoucího věcného břemene ve prospěch firmy E.ON
Distribuce a.s. spočívající v právu uložení, údržby a oprav NN kabelového vedení a
kabelové skříně na části pozemků p.č. 1942/1, p.č.1944/2, p.č.1944/6, p.č.1950/1
p.č.2031/12 ,p.č.3052/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Budoucí VB bude úplatné
za jednorázovou úplatu ve výši 3 800 Kč + DPH a VB bude zřízeno na dobu
neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 2

11/12/2018 : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON
Distribuce a.s.
Popis

: Pro potřeby stavebního řízení pro Bynp – nové VN linky do průmyslové zóny na
částech našich pozemků v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem je třeba uzavřít s firmou
E.ON Distribuce a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
spočívající v právu uložení VN kabelového vedení a spínací stanice VN na části
shora uvedených pozemků. Budoucí věcné břemeno bude úplatné a věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení budoucího věcného břemene ve prospěch firmy E.ON
Distribuce a.s. spočívající v právu uložení, údržby a oprav VN kabelového vedení a
spínací stanice VN na části pozemků p.č. 2086, 169/3, 3085/1, 3083/8, 3069/1,
3106/1, 3062/3, 3062/7, 3062/2, 2031/1, 3052/36, 3052/4, 3051/1, 3222/282,
3051/2, 1942/2, 1941/9, 1941/10, 3221/1, 3044, 3221/5, 3042/3, 3041/1, 3042/4,
3082/2, 3031/4, 3221/4, 3024/1, 3030/1, 2967, 3220/2, 2958/3, 2958/46, 2958/2,

2958/45 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Budoucí VB bude úplatné za
jednorázovou úplatu ve výši 30 000 Kč + DPH a VB bude zřízeno na dobu
neurčitou.
Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

12/12/2018 : Smlouva o správě optické sítě města
Popis

: Věřím, že se mi podařilo dát dohromady smlouvu o správě městské optické sítě,
kterou jsem už dvakrát z programu sám stáhl jako málo připravenou. Tato nynější
verze prošla už všemi oponenturami a připomínkami, které jsem schopen si zajistit,
a je předpoklad, že v této podobě může dlouhodobě fungovat.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Smlouvu o správě metropolitní sítě
s panem Martinem Kaňkou, IČO 74508466, ve znění dle přílohy.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

13 /12/2018 : Schválení SOD na výměnu oken v domě Na Kameníku čp.216
Popis

: Máme ve vlastnictví dům se 4 byty na adrese Na Kameníku čp.216 v Bystřici n.P.
Jsou zde dřevěná okna, která jsou ve velmi špatném technickém stavu, některá
nejdou vůbec otevírat a oprava je nemožná.
Nechali jsme zpracovat cenovou nabídku od OKNA Bystřice s.r.o., Kostelní 91.
Celková cena na výměnu všech oken a vstupních dveří včetně zednického
zapravení je ve výši 128 590,- Kč bez DPH. Dodavatelem oken bude firma RI OKNA
a.s.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
výměnu oken a vstupních dveří v domě Na Kameníku čp. 216 v Bystřici n.P. za
cenu 128 590,- Kč bez DPH. Bude hrazeno z kapitoly oprav hospodářské činnosti.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

14/12/2018 : 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:
3.9.2018
6.9.2018
7.9.2018

Hlasování
Zodpovídá

Smlouva o
dílo
Smlouva o
dílo
Smlouva o
dílo

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

Betonová nádrž na vodu
Lesoňovice
Bytové domy Černý vršek –
koordinátor BOZP
Asfaltování hřiště v
Domaníně

Zdržel se: 0

182750,-

221127

19500,-

19500

235620,-

285100

db Betonové
jímky s.r.o.
Ing.Libor Bílek
COLAS a.s.

Nehlasoval: 0

15/12/2018 : Zápis ze zasedání Dozorčí rady č. 3/18 Areál sportu a kultury s.r.o.
Popis

: Mgr. Miroslav Novák předložil radě města zápis ze zasedání Dozorčí rady č. 3/18
Areál sportu a kultury s.r.o. ze dne 5.9.2018.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí zápis ze zasedání Dozorčí
rady č. 3/18 Areál sportu a kultury s.r.o.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Mgr. Miroslav Novák

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

16/12/2018 : Poskytnutí dotace na reprezentaci družstva dorostenců na atletickém
Mistrovství Čech
Popis

: Starosta města obdržel žádost vedoucího Atletického oddílu SK Bystřice nad
Pernštejnem Mgr. Jana Illeka na poskytnutí dotace na atletickou akci Mistrovství
Čech, které se koná dne 15.9.2018 v Jablonci nad Nisou v částce 8.000Kč na
dopravu a ubytování pro 5 sportovců, jednoho trenéra a řidiče.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje veřejnoprávní smlouvu na
jednorázovou dotaci na akci Mistrovství Čech, které se koná dne 15.9.2018
v Jablonci nad Nisou v částce 8.000Kč pro Atletický oddíl SK Bystřice nad
Perštejnem.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Příští zasedání rady města se bude konat: 02.10.2018
V Bystřici nad Pernštejnem dne 11.09.2018

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

