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. 13/2018
konané dne 02.10.2018

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
:
: PhDr. Drahomíra Lukšová, Ing. Vladimíra Peňázová, Ing. Aleš Sitař, David
Starý, Bc. Jiří Daniel, Ing. Ivan Buchta,
:

Nesplněné usnesení (termín plnění) : Námitky členů rady proti zápisu č.12 : bez námitek

POŘAD SCHŮZE

02/13/2018

Zřízení služebnosti přístupu a příjezdu na pozemku p.č. 3058/88 v k.ú. Bystřice
nad Pernštejnem
: Vyhlášení záměru na pacht pozemku

03/13/2018

: Rozpočtové opatření – likvidace skládky Karasín

04/13/2018

06/13/2018

: Fond Vysočiny – Edice Vysočiny 2018
Financování akcí Parkoviště u ZUŠ, Cyklostezka do Domanína, Centrální dětské
: hřiště, Oprava starého kolumbária, Oprava domu Masarykovo náměstí čp. 4 a
Ulice Lnářská
: Žádost TJ Sokol o příspěvek na provoz sokolovny

07/13/2018

:

08/13/2018

:

09/13/2018

:

10/13/2018

:

11/13/2018

:

12/13/2018

:

01/13/2018

05/13/2018

:

Schválení Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
Zřízení služebnosti uložení optické sítě, její údržby a oprav na pozemcích Kraje
Vysočina
Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnancům firmy Cooper-Standard
Automotive
Schválení výběru dodavatele a podpisu smlouvy na provedení akcí ADAPTACE
OBJEKTU VÁHY NA SKLAD SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZÁZEMÍ OBCE
DVOŘIŠTĚ,
PARKOVIŠTĚ V CIBULKOVĚ ULICI V BYSTŘICI NAD
PERNŠTEJNEM a schválení dodatku č.1 smlouvy na Stavební úpravy bytového
domu v ulici Černý Vršek
Žádost o přidělení bytu v DPS - Košťálová Ludmila, nar. 7.6.1941, Luční 451,
Bystřice nad Pernštejnem
Rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM
Bystřice nad Pernštejnem – hardware (část 2)“

13/13/2018
14/13/2018

Žádost o mimořádné přidělení bytu ze zdravotních důvodů- Kateřina Štefková,
nar. 2.6.1967, Okružní 971, Bystřice n.P.
: Evidence uzavřených smluv

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení
Hlasování
Zodpovídá

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města
Bystřice nad Pernštejnem č. 13/2018 ze dne 02.10.2018.
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Karel Pačiska

:

USNESENÍ
01/13/2018 : Zřízení služebnosti přístupu a příjezdu na pozemku p.č. 3058/88 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem
Popis

: V souvislosti se schváleným odkupem shora uvedeného pozemku p.č. 3058/88 od
manželů Benešových je třeba dořešit přístup pro prodávající. Stavební komise
souhlasila s navrženým řešení. Služebnost bude úplatná a na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení služebnosti spočívající v právu chůze a jízdy na části
pozemku .č. 3058/88 vyznačeno GP ve prospěch majitelů pozemku p.č. 3058/83
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Služebnost chůze a jízdy bude úplatná za
jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH a služebnost bude na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

02/13/2018 : Vyhlášení záměru na pacht pozemku
Popis

: Město vybudovalo asi před 10 lety nový rybník Rácovák v k.ú. Ždánice . Vzhledem
k udržitelnosti dotačních prostředků nešlo tuto plochu nabídnou k pachtu.
V současné době udržitelnost projektu skončila, a proto lze tento rybník nabídnout
k pachtu. Součástí pachtu bude závazek pachtýře udržovat přilehlé plochy sečením
a čistit spadiště .

Usnesení

: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemku p.č. 822/18 o výměře
2966 m2 v k.ú. Ždánice . Roční pachtovné činí 2000 Kč .Pacht umožňuje
rybochovné využití. Budoucí pachtýř bude mít závazek udržování okolních
pozemků sečením na ploše cca 500 m2 a udržovat a čistit spadiště. Výpovědní
lhůta bude v souladu s Občanským zákoníkem.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

03/13/2018 : Rozpočtové opatření – likvidace skládky Karasín
Popis

: Na části městského lesního pozemku existuje cca 50 let černá skládka . Během
měsíce srpna tam došlo k požáru, který hasiči uhasili. Odbor životního prostředí
nařídil městu likvidaci této skládky . TS začaly s likvidací a odvozem na Bukov.
Místní část Karasín nemá ve svém rozpočtu prostředky na tuto likvidaci, a proto je
nutné provést rozpočtové opatření , aby bylo z čeho tuto likvidaci hradit.

Usnesení

: Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 40 000 Kč na likvidaci černé
skládky v k.ú. Karasín.

Hlasování

: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Zodpovídá

: Ing. Ivan Buchta

04/13/2018 : Fond Vysočiny – Edice Vysočiny 2018 a „Regionální kultura 2018“
Popis

: Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace na knihu „Město na bystré vodě“.
Před 8 lety vyšla kniha o Bystřici nad Pernštejnem, která je už zcela rozebraná a
neexistuje žádná aktuální publikace, která by naše město reprezentovala. Nová
edice zacelí tuto mezeru na trhu a bude v obnovené a přepracované verzi
propagovat naše město. Výsledkem bude pěkná, vázaná a vypravená kniha formátu
B5. Kniha bude obsahovat plno fotografií a příloh, bude mít cca 300 stran. Oproti
předešlé knize, která vyšla v roce 2010, bude text aktualizován a doplněn o nové
poznatky i fotografie. Náklad 1 000 ks.
Celkové náklady akce: 200 000 Kč včetně DPH.
Výše dotace 50 % = 100 000 Kč včetně DPH.
Podíl příjemce 50 % = 100 000 Kč včetně DPH.
Akce je plánovaná na rok 2019, takže spoluúčast bude zařazena do rozpočtu na
příští rok.
Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace na výtvarnou soutěž „Můj domov“ –
Jubilejní 10. dětská umělecká soutěž - výstava a vernisáž
Celkové náklady akce: 136 500 Kč včetně DPH.
Výše dotace 36,36 % = 50 000 Kč včetně DPH.
Podíl příjemce 63,63 % = 86 500 Kč včetně DPH.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podepsání smlouvy č. OMA/SML
0367/2018 o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na akci „Město na bystré vodě“ a
smlouvy č. OMA/SML0377/2018 o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na akci
„Jubilejní 10. dětská umělecká soutěž“

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
: Alena Prudká
: splněno usnesením

Nehlasoval:0

05/13/2018 : Financování akcí Parkoviště u ZUŠ, Cyklostezka do Domanína,
Centrální dětské hřiště, Oprava starého kolumbária a Oprava domu
Masarykovo náměstí čp. 4
Popis

: Posledním výdajem akce Parkoviště u ZUŠ je platba za přesun zeleně na Bratrskou
ulici, jejíž cena je bez pár korun 100 tis. Kč.
Cyklostezku do Domanína chystáme už několik let, ale nyní jsme již dlouho viseli
na nedohodě s posledními dvěma vlastníky pozemků. Oba pozemky se nyní
podařilo konečně dohodnout a je možno urychleně dokončit projektování s cílem
podat ještě letos žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Cena
projekčních prací včetně odborného stanovení intenzity dopravy na silnici do
Domanína je 122.420,- Kč.
Na centrálním dětském hřišti jsme si vypotřebovali poslední volné peníze na
pořízení kamer, a tak nám na sečení chybí 1.500,- Kč.
V dubnu rada schválila 80 tis. Kč na opravu starého kolumbária na hřbitově
v Bystřici, přičemž 60 tis. Kč bylo určeno na objednanou novou foliovou střechu a
20 tisíc Kč byla rezerva na navazující zednické opravy zdi kolumbária ze strany od
hřbitova. Tuhle cenu jsme podcenili, protože omítka byla kvůli dlouhodobému
zatékání odfouknutá skoro v celé ploše. Opravu bylo nutno provést zgruntu v ceně
skoro 65 tisíc a ještě budeme objednávat klempíře na oplechování římsy (odhad 10
tisíc). Na dokončení této akce nám tedy chybí 54 tis. Kč.
Oprava domu na Masarykově náměstí čp. 4 částečně přešla z roku 2017 do
tohoto roku a na začátku roku jsme dělali rozpočtové opatření na převod části
peněz. Asi jsme nepočítali přesně, protože na zaplacení dofakturace do smluvní

ceny nám chybí 45 tis. Kč, o něž nyní žádáme.
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje financování akce Parkoviště u
ZUŠ částkou 100.000,- Kč, akce Cyklostezka do Domanína částkou 122.420,- Kč,
akce Centrální dětské hřiště částkou 1.500,- Kč, akce Oprava starého kolumbária
částkou 54.000,- Kč a akce Oprava domu na Masarykově náměstí čp. 4 částkou
45.000,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

06/13/2018 : Žádost TJ Sokol o příspěvek na provoz sokolovny
Popis

: Dne 12. září 2018 vedení města obdrželo žádost TJ Sokol, ve které žádají o
mimořádný příspěvek na úhradu energií v budově sokolovny (viz. žádost).
Letošní příjmy jim nestačí na pokrytí loňské výše nákladů za energie. V současné
době chybí částka cca 120.000,- Kč.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. odkládá rozhodnutí ve věci žádosti o finanční příspěvek
na provoz sokolovny pro TJ Sokol a pověřuje starostu města, aby předložil radě
města rozsah využití této nemovitosti a rozbor hospodaření TJ Sokol.
: Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Ing. Karel Pačiska

Hlasování
Zodpovídá

07/13/2018 : Schválení Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
Popis

: Na základě zákona č. 199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo k tomu, že
žadatelé o řidičské oprávnění nemusí mít svou podobenku ve formátu fotografie.
Mimo jiné došlo k rozmělnění státní správy v oblasti vydávání řidičského oprávnění
resp. řidičských průkazů na všechny obecní úřady s rozšířenou působností.
Společnost CENDIS, s. p. byla právně vytvořena na základě dohody
s Ministerstvem dopravy. Tato společnost měla pro obecní úřady s rozšířenou
působností vytvořit software a hardware, aby došlo převodu fotografií ze základních
registrů státní správy a tím i spojené získávání fotografií na místě registru řidičů tzv.
u přepážek.
K tomuto systému je třeba nový software i hardware, který byl na registry řidičů
zaslán. Tato smlouva je jen odrazem časové výpůjčky tohoto zařízení, která je
bezplatně převedena na zdejší registr řidičů v rámci státní správy.

Usnesení
Hlasování

: Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se 0 Nehlasoval: 0

Zodpovídá
Termín

: Bc. Daniel Jiří,
: splněno usnesením

08/13/2018 : Zřízení služebnosti uložení optické sítě , její údržby a oprav na
pozemcích Kraje Vysočina.
Popis

: S Krajem Vysočina máme od roku 2015 uzavřenu Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti na vedení optické sítě na pozemcích Kraje
Vysočina.
Služebnost bude zřízena bezúplatně a dobu životnosti a provozu optické sítě.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení služebnosti Krajem Vysočina ve prospěch města
Bystřice nad Pernštejnem spočívající v právu vedení optické sítě a v právu vstupu a
příjezdu za účelem údržby a oprav na části pozemků p.č. 1823/2, 58, 1841/3,
763/3 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem . Služebnost bude zřízena bezúplatně a na
dobu životnosti a provozu optické sítě.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

09/13/2018 : Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnancům firmy CooperStandard Automotive
Popis

: Firma Cooper- Standard Automotive Česká republika s.r.o. se sídlem ve Žďáře
nad Sázavou si podala žádost o mimořádné přidělení bytu pro své pracovníky
paní Terezu Kuřítkovou Šturcovou, bytem Třída leginářů 15, Jihlava a pana
Martina Kuřítka, bytem Dělnická 298, Jihlava. Jedná se o mladou
rodinu se čtyřletým synem, která pracuje pro nově budovaný provoz
v Bystřici nad Pernštejnem. Pan Martin Kuřítko je dlouhodobě klíčovým
pracovníkem a paní Tereza Kuřítková Šturcová je pro zajištění chodu
svěřeného úseku nepostradatelným členem týmu.
Doporučuji radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1 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 firmy Cooper-Standard Automotive Česká Republika s.r.o.
Paní Tereza Kuřítková Šturcová a pan Martin Kuřítko nemají žádné dluhy vůči
městu.

Usnesení

: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro paní Terezu
Kuřítkovou Šturcovou a pana Martina Kuřítka 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 firmy CooperStandard Automotive Česká Republika s.r.o.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

10/13/2018 : Schválení výběru dodavatele a podpisu smlouvy na provedení akcí
ADAPTACE OBJEKTU VÁHY NA SKLAD SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A
ZÁZEMÍ OBCE DVOŘIŠTĚ,
PARKOVIŠTĚ V CIBULKOVĚ ULICI
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM a schválení dodatku č.1 smlouvy na
Stavební úpravy bytového domu v ulici Černý Vršek
Popis

: Odbor správy majetku a investic předkládá Radě města ke schválení výběr
dodavatele a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na akce ADAPTACE
OBJEKTU VÁHY NA SKLAD SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZÁZEMÍ OBCE
DVOŘIŠTĚ,
PARKOVIŠTĚ V CIBULKOVĚ ULICI V BYSTŘICI NAD
PERNŠTEJNEM a schválení dodatku č. 1 smlouvy na Stavební úpravy bytového
domu v ulici Černý Vršek. Oslovili jsme firmu TS města a.s. na ocenění dodávek a
stavebních prací na akcích Adaptace váhy ve Dvořištích a Parkoviště na ulici
Cibulkova. TS města a.s. nabídly cenu za Váhu Dvořiště 1 743 134,- vč. DPH a za
parkoviště na ulici Cibulkova 571 231,- Kč vč. DPH. V rozpočtu schváleném pro
letošní rok je 1 500 000,- Kč vč. DPH na adaptaci váhy ve Dvořištích a 400 000,- na
parkoviště na ulici Cibulkova. Žádám tímto Radu Města o navýšení finančních
prostředku na provedení výše uvedených akcí. 250 000,- vč. DPH na Dvořiště se
uhradí z peněz, které byly na tuto akci rozpočtovány na loňský rok, a nebyly
utraceny. Dále žádám Radu Města o navýšení finančních prostředků na parkoviště
Cibulkova o 180 000,- vč. DPH.
Dále žádám Radu Města o schválení znění a podpis dodatku smlouvy o dílo č. 1 se

Sdružením firem TS města a.s. a STAVOFLOS s.r.o. na stavební akci Stavební
úpravy bytového domu v ulici Černý vršek. Dodatek smlouvy o dílo řeší změnu data
splnitelného zdanění z 15. dne v měsíci na poslední den měsíce a dále řeší posun
lhůt fakturace a následujících úkonů.
Usnesení

: Rada Města schvaluje:
- výběr zhotovitele TS města a.s. na vybudování parkoviště na ulici Cibulkova a
Adaptace váhy na zázemí Dvořiště.
- znění smluv o dílo a její podpis s firmou TS města a.s. se sídlem K Ochozi 666,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 25303660 s nabídkovou cenou 1 743 134,vč. DPH na ADAPTACE OBJEKTU VÁHY NA SKLAD SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A
ZÁZEMÍ OBCE DVOŘIŠTĚ a PARKOVIŠTĚ V CIBULKOVĚ ULICI V BYSTŘICI
NAD PERNŠTEJNEM 571 231,- Kč vč. DPH.
- Rada Města ukládá :
odboru financí vypracování rozpočtového opatření ve výši 250 000,- vč. DPH
ADAPTACE OBJEKTU VÁHY NA SKLAD SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZÁZEMÍ
OBCE DVOŘIŠTĚ a 180 000,- vč. DPH PARKOVIŠTĚ V CIBULKOVĚ ULICI
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

11/13/2018 : Žádost o přidělení bytu v DPS - Košťálová Ludmila, nar. 7.6.1941,
Luční 451, Bystřice nad Pernštejnem
Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o přidělení bytu č. 39
v DPS paní Ludmile Košťálové, nar. 7.6.1941, Luční 451, Bystřice n.P. Paní
Košťálová bude bydlet sama, pečovatelskou službu bude využívat podle
zdravotního stavu.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přidělení bytu č. 39 v DPS
paní Ludmile Košťálové, nar. 7.6.1941, Luční 451, Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování

: Pro: 7

Zodpovídá

: PhDr. Drahomíra Lukšová

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

12/13/2018 : Rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Revitalizace infrastruktury ZŠ
TGM Bystřice nad Pernštejnem – hardware (část 2)“
Popis

: Další samostatnou částí letošní dotované akce na ZŠ TGM je zakázka „Revitalizace
infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem – hardware (část 2)“, která
zahrnuje zejména nové počítače do 3 počítačových učeben a k tomu několik
počítačů, tiskáren a dalších zařízení do jiných odborných učeben. Do vypsaného
výběrového řízení se přihlásily 3 firmy, od nichž jsme obdrželi nabídky, jediným
výběrovým kritériem byla nabídková cena.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem rozhoduje o výběru firmy C SYSTEM CZ
a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno, IČO: 27675645 jako
dodavatele zakázky „Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem
– hardware (část 2)“ a současně schvaluje znění a podpis příslušné Kupní smlouvy
s firmou C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00
Brno, IČO: 27675645 za cenu 1.205.320,74 Kč bez DPH.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

13/13/2018 : Žádost o mimořádné přidělení bytu ze zdravotních důvodů- Kateřina
Štefková, nar. 2.6.1967, Okružní 971, Bystřice n.P.
Popis

: Paní Štefková trpí onemocněním, které jí způsobuje poruchy koordinace
pohybu, ztrátu rovnováhy s častými pády, při chůzi potřebuje podporu, nemůže

vstát, zvednout ruce, její motorika je omezená. Paní Štefková pobírá od roku
2007 příspěvek na péči, je závislá na pomoci jiné fyzické osoby. Potřebuje
pomoc s hygienou, přípravou stravy, domácími pracemi, nákupy, doprovodem
k lékaři a při vyřizování osobních záležitostí.
Paní Štefková bydlí sama v nájemním bytě 3+1, Okružní 971, Bystřice n.P., ve
4. patře, v domě je výtah. Její dcera, Kateřina Štefková, nar. 1.12.1987, bydlí
v bytě 3+1, Spojovací, Bystřice n.P. Dcera zajišťuje matce veškerou péči,
kterou potřebuje, je vedena jako pečující osoba při poskytování příspěvku na
péči.
Protože poskytovaná péče je každodenní, paní Štefková by potřebovala, aby
dcera bydlela co nejblíže, ideální by bylo, kdyby bydlela ve stejném vchodu.
Z tohoto důvodu požádala paní Štefková radu města (žádost je přílohou
předkládací zprávy) o mimořádné přidělení bytu.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu o schválení následujících
kroků:
1)
V domě Okružní 971, Bystřice n.P. se uvolní byt velikosti 2+1 ( nynější
nájemník pan Polívka), tento byt by byl přidělen paní Kateřině Štefkové,
nar. 2.6.1967, ta by uvolnila v domě byt velikosti 3+1
2)
Uvolněný byt po paní Štefkové by byl přidělen její dceři, Kateřině
Štefkové, nar. 1.12.1987, ta by městu uvolnila byt velikosti 3+1,
Spojovací 922, Bystřice n.P
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přidělení bytu 2+1, Okružní
971, Bystřice n.P. paní Kateřině Štefkové, nar. 2.6.1967 a přidělení bytu 3+1,
Okružní 971, paní Kateřině Štefkové nar. 1.12.1987 za podmínky, že paní
Kateřina Štefková mladší uvolní byt 3+1 v domě číslo 922, Spojovací ulice,
Bystřice nad Pernštejnem. Nájemné v nově přidělených bytech bude 39 Kč/ m2
měsíčně a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností
prodloužení.

Hlasování

: Pro: 7

Zodpovídá

: PhDr. Drahomíra Lukšová

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

14/13/2018 : Evidence uzavřených smluv
Popis

: Odbor správní a školství 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 :
17.9.2018
21.9.2018
21.9.2018
24.9.2018

Hlasování
Zodpovídá
Termín

Příkazní
smlouva
Smlouva
o dílo
Smlouva
o dílo
Smlouva
o dílo

Bytové domy Černý
Vršek
Projekt Cyklostezka do
Domanína
Projekt Chodník
Domanín
Projekt Opěrná zeď
Zahradní

: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
: JUDr. Eva Špatková, OSŠ
: splněno usnesením

169000
,120000
,60000,120000
,-

Nehlasoval:0

169000
,120000
,72.600,
145200
,-

Ing. Ivo
Doležal
ENVIGEST
PRO
ENVIGEST

Starý

ENVIGEST

Sitař

Sitař
Sitař

Příští zasedání rady města se bude konat:

V Bystřici nad Pernštejnem dne 02.10.2018

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

