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. 16/2018
konané dne 18.12.2018
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté

Omluveni

: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Mgr. Alois Bouček, Ing. Václav
Mičín, Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák
: JUDr. Eva Špatková
: Bc. Jiří Daniel, Ing. Tomáš Straka, Ing. Blanka Svobodová, Ing. Vladimíra
Peňázová, Ing. Aleš Sitař, Ing. Ivan Buchta, David Starý, Ing. Jana
Jurošová
: Ing. Emil Ondra

Nesplněné usnesení (termín plnění) : Námitky členů rady proti zápisu č.15 : bez námitek

POŘAD SCHŮZE

06/16/2018

: Grantové programy města pro rok 2019
Změna platových výměrů ředitelů škol a škol. zařízení zřizovaných Městem
:
Bystřice n.P.
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6011404015 (ODO/SML 000027/2014) o veřejných
:
službách v dopravě - ZDAR
Schválení výběru dodavatele a podpis smluv s vybranými dodavateli na akce,,
: Systém sběru odpadu v Bystřici nad Pernštejnem – kontejnery“ a,, Systém sběru
odpadu v Bystřici nad Pernštejnem – štěpkovač“
Schválení výběru dodavatele a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na akci
:
,,Oprava a odbahnění Horního rybníka“
: Schválení dodavatelů, podpisů smluv a dodatků smluv

07/16/2018

: Žádost společnosti LARN Brno, spol. s r.o. o navýšení cen za poskytované služby

08/16/2018

10/16/2018

: Lesní komise Holotín
Žádost společnosti TS města a.s. o souhlas s nákupem popelářského vozidla
:
včetně vážícího zařízení
: Schválení návrhu rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2019

11/16/2018

: Rozpočtová opatření

12/16/2018

: Zřízení osadních výborů a jmenování jejich členů

13/16/2018

: Zřízení komisí rady a jmenování jejich členů

14/16/2018

: Zřízení VB – E.ON Distribuce a.s. Karasín Josífek

15/16/2018

: Zřízení Služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - Antonínka

16/16/2018

: Schválení termínů zasedání rady a zastupitelstva v 1. pololetí 2019
Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu Haluška Martin, Hornická 952, Bystřice
:
n.P.
: Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu Aleš Mann, Hornická 946, Bystřice n.P.

01/16/2018
02/16/2018
03/16/2018
04/16/2018
05/16/2018

09/16/2018

17/16/2018
18/16/2018

22/16/2018

Žádost paní Marie Vraspírové o mimořádné přidělení bytu č.7 v čp. 969 na ul.
Okružní , Bystřice n.P.
: Zálohy odměn jednatelů městských společností za rok 2018
Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na Masarykově náměstí
:
– vyhlášení výzvy
Smlouva o právu k využití metropolitní sítě se společností Tlapnet s.r.o. a další
: smluvní dokumenty týkající se metropolitní sítě

23/16/2018

: Schválení účelového daru

24/16/2018

: Přidělení holobytu Františku Zemanovi, Příční 405, Bystřice n.P.

19/16/2018
20/16/2018
21/16/2018

:

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení
Hlasování
Zodpovídá

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města
: Bystřice nad Pernštejnem č. 16/2018 ze dne 18.12.2018.
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Karel Pačiska

USNESENÍ
01/16/2018 : Grantové programy města pro rok 2019

Usnesení

: Ke schválení předkládám grantové programy komise sportu a mládeže a komise
kultury pro rok 2019.
Programy obsahem zůstávají v podobě z předešlého roku, dochází k úpravám
v termínech. Grant kultury změnil administrátora, Bc. Marcela Martínková s
odchodem na mateřskou dovolenou předala agendu Kláře Chalupové.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje :
1) Grantový program „Podpora trenérů mládeže pro rok 2019“ včetně jeho
příloh,
2) Grantový program „Sportovní a volnočasové aktivity – pravidelné aktivity pro
rok 2019“ včetně jeho příloh
3) Grantový program „Pro kulturu a společenský život pro rok 2019“.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Ing. Blanka Svobodová

Popis

02/16/2018 : Změna platových výměrů ředitelů
zřizovaných Městem Bystřice n. P.

škol

a

školských

zařízení

Popis

: Z důvodu novelizace nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jejíž účinnost nabývá dnem 1.1.2019,
předkládám ke schválení návrh na stanovení platů našich ředitelů.
Jedná se o změnu v tarifech dle tabulky v příloze č. 5 NV. Protože se zvyšuje
nejvyšší platový stupeň pro danou platovou třídu, musel se přepočítat také příplatek
za vedení, který činí vždy určité procento z této částky dle organizace školy.
Navrhujeme také zvýšení o 1.000,- Kč proti předchozímu platovému výměru
v položce osobní ohodnocení, tato položka nebyla již řadu let měněna.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje návrh platových výměrů ředitelů
škol a školských zařízení zřizovaných Městem Bystřice n. P. dle přílohy, která je
nedílnou součástí usnesení s účinností od 1.1.2019.

Hlasování
Zodpovídá

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

03/16/2018 : Dodatek č. 2. ke smlouvě č. 6011404015 (ODO/SML 000027/2014) o
veřejných službách v dopravě - ZDAR
Popis

: Na základě navýšení nákladů společnosti ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár
nad Sázavou, v rámci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti linek č.:
840127 – Žďár nad Sázavou - Olomouc
840215 – Velké Meziříčí – Bystřice nad Pernštejnem
840305 – Bystřice nad Pernštejnem – Ubušín, Ubušínek; zajížďka Karasín,
Vítochov
840307 – Bystřice nad Pernštejnem – Věcov, Míchov; zajížďka Domanín
840313 – Bystřice nad Pernštejnem – Prosetín, Brťoví; zajížďka Lesoňovice,
Pivonice
840317 – Bystřice nad Pernštejnem – Olší, zajížďka na ČD
došlo k navýšení ceny přepravného výkonu, za který dopravce poskytne závazek
veřejné služby od 1. 1. 2019, který činil 33,94 Kč/km k uvedenému datu na 37,33
Kč/km.
K tomuto je nutné říci, že tento závazek, resp. smlouva o závazku, o veřejných
službách bude platná nejdéle do spuštění integrované dopravy ze strany Kraje
Vysočina, neboť tento systém má převzít jak základní obslužnost, tak obsluhu
ostatní dopravní obslužnosti za předpokladu finančního příspěvku Kraji Vysočina
nikoli dopravci. Předpoklad byl a je v roce 2020.

Usnesení

: Rada města bere na vědomí dodatek č. 2. ke smlouvě č. 6011404015 o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti.
Rada města dává doporučení zastupitelstvu schválení dodatku č. 2. ke smlouvě č.
6011404015 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti.

Hlasování

: Pro: 6

Zodpovídá

: Bc. Daniel Jiří

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

1

04/16/2018 : Schválení výběru dodavatele a podpis smluv s vybranými dodavateli na
akce,, Systém sběru odpadu v Bystřici nad Pernštejnem – kontejnery“ a
,, Systém sběru odpadu v Bystřici nad Pernštejnem – štěpkovač“
Popis

: Odbor majetku a investic žádá radu města o schválení výběru dodavatelů a podpis
smluv s vybranými dodavateli. V rámci operačního programu životního prostředí
2014 – 2020 dostalo Město Bystřice nad Pernštejnem dotaci na Systém sběru
odpadu v Bystřici nad Pernštejnem. V rámci této akce se dodá 9 ks
velkokapacitních kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače dřevní hmoty. Byla
zadána výběrová řízení v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Každá dodávka byla
zadána samostatně a na dodávku 9 ks kontejnerů podaly nabídku 3 firmy a na
dodávku štěpkovače přišla nabídka jedna jediná. O dodávku kontejnerů měly zájem
tyto firmy: KOVOK kontejnery s.r.o., MEVA-BRNO s.r.o. a MULTITEC Český Brod
s.r.o. Na dodání štěpkovače se přihlásila firma VOSTING, s.r.o. Dne 5. 12. 2018
byly otevřeny nabídky na dodávky kontejnerů a štěpkovače a dle hodnotícího
parametru nejvhodnější ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny
vč. DPH, která byla jediným hodnotícím parametrem s váhou 100% na obě zakázky,
se komise rozhodla doporučit ke schválení zadavateli výběr a podpis smlouvy
s firmou KOVOK Kontejnery s.r.o., Kostelní 160/1 790 00 Jeseník, IČO 04639642
za cenu 639 842,- Kč vč. DPH na dodávku kontejnerů a s firmou VOSTING s.r.o.,
Smetanova 8, 602 00 Brno, IČO 29198390 za cenu 2 024 330,- Kč vč. DPH na
dodávku štěpkovače.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje:
- Výběr dodavatele na dodávku 9 ks velkokapacitních kontejnerů o objemu 20
m3, firmu KOVOK Kontejnery s.r.o., Kostelní 160/1 790 00 Jeseník, IČO
04639642
- Podpis kupní smlouvy na dodávku 9 ks velkokapacitních kontejnerů o
objemu 20 m3, s firmou KOVOK Kontejnery s.r.o., Kostelní 160/1 790 00
Jeseník, IČO 04639642 ve výši 639 842,- vč. DPH
- Výběr dodavatele na dodávku 1 ks štěpkovače, firmu VOSTING s.r.o.,
Smetanova 8, 602 00 Brno, IČO 29198390
- Podpis kupní smlouvy na dodávku 1 ks štěpkovače s firmou VOSTING
s.r.o., Smetanova 8, 602 00 Brno, IČO 29198390 ve výši 2 024 330,- vč.
DPH

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

05/16/2018 : Schválení výběru dodavatele a podpis smlouvy s vybraným
dodavatelem na akci ,,Oprava a odbahnění Horního rybníka“
Popis

: Odbor majetku a investic žádá radu města o schválení výběru dodavatele a podpis
smlouvy s vybraným dodavatelem na akci Oprava a odbahnění Horního rybníka.
Město Bystřice nad Pernštejnem je příjemce dotace od Ministerstva zemědělství na
opravu Horního rybníka v Domaníně. Na přelomu listopadu a prosince proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Bylo osloveno 6 firem a všech 6
firem nabídku podalo. V podmínkách dotace bylo, že příjemce dotace musí mít 5
nabídek, pokud bude soutěžit zakázku malého rozsahu. Tato podmínka se na nás
vztahovala a byla splněna. Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení
konstatovala, že podle stanovených hodnoticích kritérií ekonomické výhodnosti
nabídek včetně DPH uvedené v zadávací dokumentaci, byla vyhodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou. Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické
výhodnosti nabídek je jeho váha 100% hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny
nabídka č. 2 uchazeče: Rhea stav, s.r.o., Písečné 1, 378 72 Písečné, IČ 26915553
s nabídkovou cenou 2 412 348,- Kč vč. DPH. Hodnotící komise proto doporučuje
zadavateli, aby uzavřel smlouvu s výše uvedeným uchazečem, který podal nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou. Ceny z nabídek ostatních uchazečů jsou sepsány
v protokolu z jednání komise, která je přílohou této zprávy.

Usnesení

:

-

Hlasování
Zodpovídá

Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje
Výběr dodavatele stavby na akci Oprava a odbahnění Horního rybníka, firmu
Rhea stav, s.r.o., Písečné 1, 378 72 Písečné, IČ 26915553
Podpis smlouvy o dílo na akci Oprava a odbahnění Horního rybníka s firmou
Rhea stav, s.r.o., Písečné 1, 378 72 Písečné, IČ 26915553 ve výši 2 412
348,- Kč vč. DPH

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

06/16/2018 : Schválení dodavatelů, podpisů smluv a dodatků smluv
Popis

: Správa majetku předkládá radě města ke schválení výběr dodavatelů a podpis
smluv a dodatky smluv.
Na minulé radě se odložilo rozhodnutí o zadání zakázky Oprava šatny na kulturním
domě z důvodu doplnění nabídky od firmy STAVOFLOS s.r.o. Vyzval jsem tedy
firmu o doplnění požadovaných výměr. Dodavatel přišel s aktualizovanou nabídkou
a souborové položky vysvětlil následovně. Co se týká vybourání a likvidace odpadů
po bouracích pracích, tak z důvodu toho že není projekt a výkaz výměr na tuto akci,
jedná se o kvalifikovaný odhad, do kterého započítal čas, který mu dělníci stráví
vybouráním a odnosem vybouraného materiálu, včetně odvozu a likvidace

materiálu. Zednické zapravení po elektrice a ZTI je zohledněno ve výpisu materiálu,
který bude zapracován od dodavatelů elektriky a ZTI. Oprava omítek pod obklad je
opět kalkulace dodavatele, ve které počítá s celkovým podrovnáním pod 27 m2
obkladů včetně veškerého materiálu, práce a úklidu. SDK podhled v šatně počítá
s klasickým zavěšeným SDK podhledem včetně veškerého materiálu, montáže,
pracnosti kastlíku okolo oken a kastlíku pro LED páskové osvětlení. Šatna je
nepravidelného tvaru tvořeného dvěma nepravidelnými obdélníky, takže se počítá i
s prořezem materiálu. Výmalba je opět počítaná odborným odhadem, ve kterém se
počítá s penetračním nátěrem a 2x výmalbou. V ceně je počítáno s tím, že se
výmalba neudělá v jeden den. Vymalováno bude vše. Koupelna a šatna včetně
stropů a nátěru zárubní. Co se týká koberce, je počítáno s kobercem, který se
používá do vyšší zátěže a je opět počítáno s prořezem z důvodu nepravidelného
tvaru a osazení soklů. Nabídková cena je 235 028,- Kč bez DPH.
SVK Žďársko zaslalo na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem smlouvu na úhradu
projektové dokumentace v souladu se Stanovami SVK Žďársko a Zásadami
investiční politiky SVK Žďársko. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci
vodovodu a kanalizace v ulici Zahradní, před právě budovanou opěrnou zdí a
navazuje na akci příštího roku rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Rud.
Vaška. Cena projektové dokumentace je 76 000,- Kč.
Po dlouhém výběru a zkoušení se podařilo ke všeobecné spokojenosti mezi
kulturním domem a Městem Bystřice vybrat nové židle do malého sálu kulturního
domu. Jedná se o dodávku 100 ks stohovatelných židlí včetně přepravních vozíků.
Dodavatelem je firma FORMDESIGN spol. s.r.o. Cena za 100 ks stohovatelných a 5
ks přepravních vozíků je 296 438,- Kč vč. DPH.
Dne 11. 12. 2018 přišla na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem žádost od TS města a.s.
na prodloužení termínu na akcích Adaptace objektu váhy na sklad sportovního
nářadí a zázemí obce Dvořiště a Parkoviště v Cibulkově ulici v Bystřici nad
Pernštejnem. Obě akce měly TS dokončit do konce roku, a jelikož se klimatické
podmínky horší, nelze tyto akce dokončit do konce roku 2018. Z důvodu souběhu
prací na dokončení akce Stavební úpravy Černý vršek, žádají TS města a.s.
prodloužit termín do 30. 6. 2019.
Další firmou, která žádá o prodloužení termínu, je SPH Stavby s.r.o., která žádá o
prodloužení termínu realizace stavby Zárubní zeď na ul. Zahradní Bystřice nad
Pernštejnem. Důvod prodloužení je dodržení technologických postupů pro zajištění
kvality prováděných prací. Z důvodu zhoršení klimatických podmínek by je SPH
stavby s.r.o. nemohly dodržet, a proto žádají prodloužení termínu do 31. 5. 2019
Z důvodu žádosti od ZŠ Nádražní na provedení spojovacího krčku mezi školou a
novou stavbu Judárny předkládám radě ke schválení provedení prací na akci
Centrum úpolových sportů – přístavba cvičebny JUDA k ZŠ Bystřice n.P., Nádražní
615. ZŠ propojovací krček potřebuje proto, aby žáci nemuseli složitě přecházet přes
půlku školy, když budou Judárnu využívat v rámci tělesné výchovy a i judisté tento
spojovací krček využijí v rámci pořádání závodů a využili by šatny v ZŠ. Krček by
propojil chodbu před šatnami v tělocvičně a samotný cvičební prostor Judárny.
Rozpočet na stavbu ocenil rozpočtář na tomto propojovacím krčku na 350 000,- Kč
vč. DPH. ZŠ Nádražní přislíbila spolufinancování ve výši 50 %. V tuto chvíli jednáme
s dodavatelem o ceně. Konečnou cenu bychom připravili na příští radu včetně
dodatku.
Na dokončené akci Bystřice nad Pernštejnem – Sídliště I – úprava veřejného
prostranství mezi kotelnou a domem č.p. 873 až 875 vznikly vícepráce. Vícepráce
se týkají navýšení výměr komunikace, které bylo ve výkazu výměr špatně zadáno a
bylo opraveno více asfaltových ploch. Byly opraveny špatné povrchy v ulici Višňová
a Topolová. Navýšení bylo zaměřeno geodetickým zaměřením skutečného stavu.
Dále se upravily podkladní vrstvy v části komunikace z důvodu malé únosnosti.
Cena víceprací je 293 460,- Kč vč. DPH.

Od 4. 1. 2019 začnou TS města a.s. s rekonstrukcí bytů na DPS. Tato rekonstrukce
probíhá již pravidelně pátým rokem a rekonstrukce se týká osmi bytů na „jedné
stoupačce.“ V bytě se vymění rozvody elektriky, vodovodu, kanalizace včetně
stoupaček, opraví se omítky, nově se obloží koupelna, celý byt se vymaluje, položí
se nové lino a byt se vybaví novu kuchyňkou a skříněmi. Cena díla je 2 322 632,Kč vč. DPH. Finance na tuto akci se budou schvalovat v rámci rozpočtu pro rok
2019.
Firma Milan Smolík, Věchnov bude 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.
Práce v těch domech bude náročnější, protože domy mají částečně zděné jádro a
zazděné vany, proto bude nutné vysekat vodovodní potrubí, zednicky zapravit a
vymalovat WC. Budou se opravovat 2 domy, a to dům ul. Lipová čp. 879-881, ul.
Lipová čp. 882-884. Nabídka je zpracována ve variantě s kanalizačním potrubím
odhlučněným – celková cena bez DPH činí:
pro dům čp. 879-881 částku 647 588,- Kč bez DPH
pro dům čp. 882-884 částku 639 604,- Kč bez DPH
Rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu hospodářské činnosti.
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje:
- výběr dodavatele na provedení zakázky Oprava šatny na kulturním domě
STAVOFLOS s.r.o. IČO 28339410 se sídlem Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem,
- podpis smlouvy o dílo s firmou STAVOFLOS s.r.o. IČO 28339410 se sídlem Na
Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem na provedení Opravy šatny
v kulturním domě.
- Podpis smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 433 83 513 se
sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou na zpracování projektové
dokumentace Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.
Zahradní.
- výběr dodavatele nových židlí do malého sálu kulturního domu, a to firmu FORM,
spol. s r.o. IČ: 43964532 se sídlem: Poručíka Hoši 512/2A, 747 11 Kozmice včetně
podpisu kupní smlouvy s výše uvedeným dodavatelem
- schvaluje prodloužení termínu do 30. 6. 2019 na akcích Adaptace objektu váhy na
sklad sportovního nářadí a zázemí obce Dvořiště a Parkoviště v Cibulkově ulici
v Bystřici nad Pernštejnem a podpis dodatků č. 1. smlouvy o dílo na výše uvedené
akce s firmou TS města a.s. IČ, 253 03 660, se sídlem K Ochozi 666, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem.
- schvaluje prodloužení termínu na akci Zárubní zeď na ul. Zahradní Bystřice nad
Pernštejnem do 31. 5. 2019 a podpis dodatku č.1 smlouvy o dílo na výše uvedené
akci s firmou SPH Stavby s.r.o., IČ 262 30 470, se sídlem Průmyslová 1414, 59301
Bystřice nad Pernštejnem.
- schvaluje provedení spojovacího krčku na akci Centrum úpolových sportů –
přístavba cvičebny JUDA k ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615.
- popis dodatku smlouvy o dílo č. 2 s firmou T.M.V. spol. s.r.o. se sídlem Nádražní
1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ15544419,
Ukládá finančnímu odboru provedení rozpočtového opatření ve výši 293 460,- Kč
vč. DPH.
- podpis smlouvy na provedení akci Rekonstrukce bytů č. 31, 32, 54, 55, 77, 78,
100, 101 v DPS, Hornická čp. 643, Bystřice n. P. a podpis smlouvy s firmou TS
města a.s., IČ 253 03 660, se sídlem K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem.
- podpis smlouvy o dílo na provedení akce Oprava vodoinstalace a kanalizace
v domě čp. 879-881 a č. p. 882-884 ul. Lipová Bystřice nad Pernštejnem s firmou
SMOLÍK MILAN IČ: 456 51 736, se sídlem Věchnov 114, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 5 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

07/16/2018 : Žádost společnosti LARN Brno, spol. s r.o. o navýšení cen za
poskytované služby
Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem uzavřelo dne 30.6.2008 se společností LARN Brno
spol. s r.o. „Smlouvu o zabezpečení veřejného pořádku“. Smlouva byla uzavřena
za účelem zabezpečení veřejného pořádku a ochrany majetku ve městě.
Na základě ust. hl. VII. čl. 1 smlouvy předkládá společnost LARN Brno spol. s r.o.
radě města návrh na zvýšení cen za poskytované služby. Důvodem tohoto návrhu
je nař. vlády ČR, kterým se s účinností od 1.1.2019 zvyšuje minimální mzda o
1.150,- Kč. Navýšení fakturační ceny bude sloužit pouze k navýšení současných
mzdových prostředků na získání a udržení kvalitních zaměstnanců.
Společnost LARN spol. s r.o. navrhuje s účinností od 1.1.2019 navýšení současné
hodinové ceny 133,- Kč za pochůzkovou činnost o 9,4%, tedy na 145,50 Kč. Nutno
připomenout, že k této částce se ještě připočítá DPH 21%, takže celková hodinová
částka s DPH je 176,10 Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje navýšení hodinové sazby za zabezpečení veřejného
pořádku ve městě dle návrhu společnosti LARN Brno spol. s r.o. s účinností od
1.1.2019 z částky 133,00 Kč na 145,50 Kč + DPH.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

08/16/2018 : Lesní komise Holotín
Popis

: Holotín je lesní celek, kde jsou 3 spoluvlastníci, a to obec Písečné, obec Dalečín a
Město Bystřice n.P. Město Bystřice nad Pernštejnem a ostatní spoluvlastníci
uzavřeli dne 30.3.2010 Smlouvu o společné správě lesa „Holotín“. Čl. 3 této
smlouvy stanoví povinnost rady města zvolit 3 členy komise do půl roku od konání
komunálních voleb. Současná komise zastupující práva a povinnosti města byla –
Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Ing. Jana Jurošová. Navrhujeme tedy
následující členy komise - Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Ing. Jana
Jurošová, a to do doby konání příštích komunálních voleb.

Usnesení

: Rada města volí členy lesní komise Holotín - Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák,
Ing. Jana Jurošová, a to do doby konání příštích komunálních voleb

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

09/16/2018 : Žádost společnosti TS města a.s. o souhlas s nákupem popelářského
vozidla včetně vážícího zařízení
Popis

: Ředitel společnosti TS města a.s. žádá Radu města Bystřice nad Pernštejnem ve
funkci valné hromady společnosti TS města a.s. o souhlas s nákupem popelářského
vozidla včetně vážícího zařízení. Důvodem nákupu je obměna vozového parku
společnosti. Součástí žádosti je Zápis z jednání představenstva a dozorčí rady TS
města a.s.

Usnesení

: Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města a.s. schvaluje nákup
popelářského vozidla včetně vážícího zařízení.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

10/16/2018 : Schválení návrhu rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok
2019
Popis

: Odbor financí a OŽU předkládá radě města k projednání návrh rozpočtu města
Bystřice nad Pernštejnem na rok 2019.
Rozpočet je předkládán jako deficitní, schodek rozpočtu je hrazen finančními
přebytky minulých let.
Návrh rozpočtu byl projednán na pracovním zastupitelstvu dne 28.11.2018, ve
finančním výboru dne 27.11.2018 doporučen zastupitelstvu ke schválení

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí návrh rozpočtu města
Bystřice nad Pernštejnem na rok 2019 a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu
města.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

11/16/2018 : Rozpočtová opatření
Popis

: Odbor financí a OŽU předkládá radě ke schválení provedení výdajových
rozpočtových opatření č. 141 – 160, příjmových rozpočtových opatření č. 32 – 37,
financování č. 57 - 63

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení výdajových
rozpočtových opatření č. 141 – 160, příjmových rozpočtových opatření č. 32 – 37,
financování č. 57 - 63

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

12/16/2018 : Zřízení osadních výborů a jmenování jejich členů
Zastupitelstvu města je vyhrazeno podle ust. § 117 zák. čís. 128/2000 Sb., o
obcích zřizovat jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory a volit jejich předsedy
a členy. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
Podle ust. § 120 zákona o obcích může zastupitelstvo v částech obce zřídit
místní nebo osadní výbory, které jsou minimálně tříčlenné. Členy osadního výboru
jsou občané přihlášení k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor
zřízen a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu osadního výboru volí
zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.
V zájmu zajištění větší samostatnosti místních částí byly v jednotlivých místních
částech zorganizovány volby členů osadních výborů. Členům zastupitelstva je
předkládáno složení osadních výborů tak, jak vyplynulo z voleb provedených
v jednotlivých místních částech města.
V mezidobí od ustavujícího zasedání zastupitelstva města, které se konalo
31.10.2018, navrhla volební strana Otevřená radnice členy do finančního a
kontrolního výboru. Do finančního výboru byl navržen Ing. Libor Jedlička a do
kontrolního výboru David Kratochvíl. Vzhledem k tomu, že počet členů kontrolního a
finančního výboru musí být dle zákona o obcích lichý, rada města doporučuje
zastupitelstvu dojmenovat do kontrolního výboru Věru Slámovou.

Popis

:

Usnesení

: Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) a
§ 120 zák. čís. 128/2000 Sb. níže uvedené osadní výbory a jmenovat jejich
předsedy a členy :
Kozlov
Předseda
Kintr Jindřich
Ostrý Bohumír
Horníček František (1982)

739 121 844

j.kintr@seznam.cz

Rovné
Předseda
Stanislav Šandera
Ing. Kadlecová Jana
Ing. Rajšner Ivo
Kinc Karel ml.
Petrová Vlasta
Lesoňovice
Předseda
Hájek Jiří
Filipová Miroslava
Horák Aleš
Jílek David
Handl Michal
Bratrušín
Předseda
Prokop Jaromír
Hájek Martin
Filipi Helena ml.
Filipi Václav st.
Pečinka Petr
Dvořiště
Předseda
Chalupová Klára
Bukáčková Milada st.
Kubík Slavomír
Pešek Roman
Hutař Vlastimil
Divišov
Předseda
Ing. Chrástová Marie
Škarpíšek Martin
Šafránek Miroslav
Petrová Libuše
Jedlička Tomáš
Domanín
Předseda
Zdeněk Skula
Vladimír Šmerda
Tomáš Navrátil
Antonín Havelka
Aleš Sitař
Karasín
Předseda
Bednářová Lenka
Víchová Libuše
Broich Martin
Krejčí Jana
Jedličková Michaela
Vítochov
Předseda
Straka Lukáš
Gregor Miloš
Koukal Emil
Koukal Karel
Šantora Tomáš
Pivonice
Předseda
Dvořák Michal
Zabilová Petra
Dvořáková Andrea

725 103 458

st.sandera@seznam.cz

603 506 852

hajecek000@seznam.cz

605 866 469

luk.ver@seznam.cz

606 231 910

klara.ch@seznam.cz

604 280 234

marie.chrastova@centrum.cz

737 409 817

skulazdenek@seznam.cz

606 821 635

zahrada.kvet@seznam.cz

737 317 066

lukas.straka@seznam.cz

604 969 822

dvorak.mv@seznam.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat podle ust. § 84 odst. 2
písm. l) a § 117 zák. čís. 128/2000 Sb. členy finančního a kontrolního výboru :
finanční výbor
Ing. Libor Jedlička (HORA)
kontrolní výbor
David Kratochvíl (HORA)
Věra Slámová
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Mgr. Martin Horák, JUDr. Eva Špatková

13/16/2018 : Zřízení komisí rady a jmenování jejich členů
Popis

:

Radě města je vyhrazeno podle ust. § 102 odst. 2, písm. h) zák. čís. 128/2000
Sb., o obcích zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady a jmenovat a
odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.
Vedení města provedlo po ukončení volebního období 2014 – 2018 rekapitulaci
činnosti jednotlivých komisí rady a navrhlo rozšířit počet komisí o jednu, a to komisi
pro spolkové organizace. Rovněž tak byl při obsazování komisí respektován klíč,
který byl již dohodnut po komunálních volbách v roce 2014. Dle tohoto klíče by
předsedou komise měl být člen rady nebo zastupitelstva, tajemníkem komise
úředník městského úřadu a po jednom členovi si může do každé komise navrhnout
každá volební strana, která obdržela ve volbách dne 6.10.2018 mandáty
v zastupitelstvu města.
Komise pro hospodaření s byty byla ustavena na zasedání rady města dne
6.11.2018. Ostatní komise rady jsou navrženy ke zřízení s účinností od 18.12.2018.
Stejně tak je navrženo jmenování jednotlivých předsedů a členů komisí dle klíče
schváleného na koaličních jednáních všech stran, které obdržely mandát
v zastupitelstvu.

Usnesení

: Rada města podle ust. § 102 odst. 2, písm. h) zák. čís. 128/2000 Sb. zřizuje s
účinností od 18.12.2018 komise rady a jmenuje jejich předsedy a členy :
Komise mládeže a sportu
Předseda:
Alois Bouček (KSČM)
Tajemník:
Blanka Svobodová
Členové:
Milan Beneš (ČSSD)
Miroslav Novák (SRBR)
Jana Zítková (KDU-ČSL)
Milan Vodák (ANO)
Zdeněk Mašík (SNK ED)
Jiří Dufek (Otevřená radnice)
Komise kultury
Předseda:
Tajemník:
Členové:

Vlasta Moncmanová (ČSSD)
Klára Chalupová
Miroslav Špaček (SRBR)
Věra Šandorová (KSČM)
Jan Pulkrábek (KDU-ČSL)
Iveta Šiborová (ANO)
Oľga Kőnigová (SNK ED)
Pavla Kissová

Komise výstavby
Předseda:
Tajemník:
Členové:

Martin Horák (SRBR)
Ivan Buchta
Ivo Šikula (KSČM)
Václav Mičín ml. (KDU-ČSL)
Pavel Klusák (ANO)
Petr Horáček (SNK ED)
Karel Humplík
Hicham Nemrah
Tomáš Straka

Komise životního prostředí
Předseda:
Emil Ondra (ČSSD)
Tajemník:
Václav Mičín st.
Členové:
Renata Pavlačková (SRBR)
Karel Smejkal (KDU-ČSL)
Petra Zabilová (ANO)
Bohumil Kotlán (KSČM)
Petra Königová
Pavel Trávníček
Komise pro občanské záležitosti
Předseda:
Hanička Pečinková (SRBR)
Tajemník:
Lenka Martincová
Členové:
Marie Šiborová
Ludmila Kotlánová
Anežka Mazourková
Ludmila Navrátilová
Eva Bagarová
Marie Houdková
Jaroslava Hnátová
Soňa Dudková
Komise pro spolkové organizace
Předseda:
Miroslav Novák (SRBR)
Tajemník:
Ilona Hovorková
Členové:
Petr Hanzlík (ČSSD)
Jitka Čechová (KDU-ČSL)
Marie Dvořáková (SNK ED)
Luboš Gável (HORA)
Pavel Šurý (KSČM)
Tomáš Krytinář
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Ing. Karel Pačiska, JUDr. Eva Špatková

14/16/2018 : Zřízení VB – E.ON Distribuce a.s. Karasín Josífek
Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. máme uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na přípojku pro rodinný dům manželů Josífkových. Po dokončení
akce a zaměření lze zřídit věcné břemeno, které bude úplatné a na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce
a.s. spočívající v právu uložení kabelového vedení NN, jeho údržby a oprav na části
pozemku p.č. 58/2 v k.ú. Karasín. Věcné břemeno bude úplatné za jednorázovou
úplatu ve výši 6000 Kč + DPH. Věcné břemeno bude na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

15/16/2018 : Zřízení Služebnosti
Antonínka

–

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Popis

: S firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. máme již v této lokalitě uzavřenu
smlouvu o zřízení služebnosti. Mezitím jsme odkoupili pozemky od firmy Stavoflos,
přes které podzemní komunikační vedení vede také. Proto je třeba zřídit služebnost
i na těch nově nabytých pozemcích. Služebnost bude úplatná a na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení služebnosti spočívající v právu uložení, provozování ,
údržbě a oprav podzemního komunikačního vedení na části pozemků p.č. 1099/30
a na části p.č. 1099/39 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem ve prospěch firmy Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Služebnost bude úplatná za jednorázovou úplatu
ve výši 1000 Kč + DPH, služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

16/16/2018 : Schválení termínů zasedání rady a zastupitelstva v 1. pololetí 2019
Popis

: Starosta města Bystřice nad Pernštejnem předkládá radě města ke schválení návrh
termínů zasedání obou orgánů města v 1. pololetí 2019.
Rada města :
Rada č. 1/2019
Rada č. 2/2019
Rada č. 3/2019
Rada č. 4/2019
Rada č. 5/2019
Rada č. 6/2019
Rada č. 7/2019
Rada č. 8/2019
Rada č. 9/2019
Zastupitelstvo města :
Zastupitelstvo č. 3/2019
Zastupitelstvo č. 4/2019

22.1.2019 v 15,00 hodin
12.2.2019 v 15,00 hodin
5.3.2019 v 15,00 hodin
26.3.2019 v 15,00 hodin
16.4.2019 v 15,00 hodin
7.5.2019 v 15,00 hodin
28.5.2019 v 15,00 hodin
18.6.2019 v 15,00 hodin
9.7.2019 v 15,00 hodin
13.3.2019 v 16,00 hodin – zasedací místnost MěÚ
12.6.2019 v 16,00 hodin – zasedací místnost MěÚ

Usnesení

: Rada města bere na vědomí navržené termíny zasedání rady města a
zastupitelstva města v 1. pololetí 2019 a souhlasí s konáním zasedání volených
orgánů města v termínech navržených starostou města.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
: JUDr. Eva Špatková

Nehlasoval:1

17/16/2018 : Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu Martin Haluška, Hornická
952, Bystřice n.P.
Popis

: Pan Martin Haluška je nájemce bytu č. 2 o velikosti 2+1 na ul. Hornická čp. 952
v Bystřici nad Pernštejnem. Byt je po celkové rekonstrukci bytového jádra, WC a
koupelny, kde je nainstalována rohová vana. V bytě jsou položeny nové podlahové
krytiny. Z výše uvedeného důvodu žádá o převod nájemní smlouvy k bytu č. 2
v domě čp. 952 na ul. Hornické, Bystřice n.P. na pana Jaromíra Chocholáče, bytem
Hornická 950, Bystřice n.P. Pan Chocholáč 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
nájemní smlouvy na byt na jiného nájemníka.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 2 o
velikosti 2+1 v domě čp. 952 na ul. Hornické, Bystřice n.P. panu Jaromíru

Chocholáčovi, Hornická 950, Bystřice n.P. za stávající nájemné na dobu určitou
jeden rok s možností prodloužení nájemní smlouvy. Byt bude přidělen za podmínky,
že předplacené nájemné ve výši 75 000,- Kč bude složeno na účet města.
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

18/16/2018 : Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu Aleš Mann, Hornická 946,
Bystřice n.P.
Popis

: Pan Aleš Mann je nájemce bytu č.12 o velikosti 2+1 na ul. Hornická čp. 946. Byt je
po celkové rekonstrukci bytového jádra, WC a koupelny, kde je naistalována rohová
vana. V bytě je provedena celková rekonstrukce elektrických rozvodů. Z výše
uvedeného důvodu žádá o převod nájemní smlouvy k bytu č. 12 v domě čp. 946 na
ul. Hornické, Bystřice n.P. na paní Lucii Mannovou, bytem Višňová 877, Bystřice
n.P. Paní Mannová 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 přidělení bytu č. 12 o
velikosti 2+1 v domě čp. 946 na ul. Hornické, Bystřice n.P. paní Lucii Mannové,
Višňová 877, Bystřice n.P. za stávající nájemné
na dobu určitou jeden rok
s možností prodloužení nájemní smlouvy. Byt bude přidělen za podmínky, že
předplacené nájemné ve výši 75 000,- Kč bude složeno na účet města.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

19/16/2018 : Žádost paní Marie Vraspírové o mimořádné přidělení bytu č. 7 v čp. 969
na ul. Okružní, Bystřice n.P.
Popis

: Paní Marie Vraspírová je v současné době nájemce bytu o velikosti 1+1 v domě čp.
960 na ul. Okružní. Byt je ve 4. patře, v domě není výtah.
Nyní podala výpověď z nájmu bytu paní Hana Vandírková, její byt je také o velikosti
1+1, ale je v domě čp. 969, kde je výtah. Paní Vraspírová žádá ze zdravotních
důvodů o mimořádné přidělení bytu č.7 v domě čp. 969. Její zdravotní stav jí dělá
problém vyjít do 4.patra.
Jedná se o vrácení bytu stejné velikosti, ale v domě s výtahem, proto odbor
bytového hospodářství doporučuje, aby byl byt paní Marii Vraspírové přidělen za
podmínky, že složí na účet pronajímatele částku ve výši 50 000,- Kč jako
předplacené nájemné a svůj byt v domě čp.960/11 vrátí zpět pronajímateli.
Paní Marie Vraspírová nemá žádné dluhy vůči městu.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 7 o
velikosti 1+1 v domě čp. 969 na ul. Okružní, Bystřice n.P. paní Marii Vraspírové,
Okružní 960, 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 ve výši 50 000,- Kč bude složeno na účet města a byt
v domě čp. 960 bude vrácen zpět pronajímateli.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

20/16/2018 Zálohy odměn jednatelů městských společností za rok 2018
Popis:

Rada města projednala návrh na zálohy odměn jednatelů městských společností za
rok 2018 dle návrhu předloženého starostou a místostarostou města. Návrh odměn
je uveden v příloze, která bude členům rady předána na zasedání rady.

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

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 zálohy ročních odměn jednatelů městských společností za rok 2018 dle
Přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. Záloha odměn bude vyplacen ve
výplatním termínu prosinec 2018.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
Ing. Karel Pačiska, JUDr. Eva Špatková
splněno usnesením

21/16/2018 : Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na
Masarykově náměstí – vyhlášení výzvy
Popis

: V rozpočtu roku 2019 je po jeho schválení alokována částka ve výši 150 000 Kč
pro Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na Masarykově
náměstí. Nyní je třeba schválit a vyhlásit grantový program, aby zájemci mohli
začátkem roku 2019 podávat žádosti a připravovat své investice hned s příchodem
jarních měsíců. Max. výše dotace bude 30% z investičních nákladů, max. však
50 000 Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje a vyhlašuje grantový program pro poskytování dotací –
Obnova fasád na Masarykově náměstí pro rok 2019.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Ing. Karel Pačiska, Ing. Tomáš Straka
:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

22/16/2018 : Smlouva o právu k využití metropolitní sítě se společností Tlapnet s.r.o.
a další smluvní dokumenty týkající se metropolitní sítě
Popis

:

Usnesení

:

S odstupem cca měsíce předkládám další záležitost týkající se městské
metropolitní optické sítě. Jedná se o smlouvu s dalším poskytovatelem služeb na
síti, a to společností TLAPNET. Podobně jako v předešlém případě předkládám ke
schválení Smlouvu včetně dvou příloh.
Rád bych se ale také pohnul dál v obecných dokumentech týkajících se smluvních
vztahů.
Především se jedná o Ceník služeb na optické síti města Bystřice nad
Pernštejnem. Ten se od verze schvalované radou v červnu tohoto roku liší v jedné
zásadní věci, a to na řádku 6. „propojení dvou sousedních center….“ – podrobně
vysvětlím osobně.
Dále předkládám ke schválení přílohu Stupeň poskytované služby. Tato je přílohou
nyní schvalované smlouvy a bude přílohou i všech dalších podobných smluv, a to
ve zcela stejném znění. Proto bych z ní rád tímto udělal obecně platný dokument,
který není nutno individuálně schvalovat u každé další smlouvy.
Dalším krokem, který je třeba udělat, je dát do souladu s výše uvedeným a nyní
schváleným ceníkem ty dříve uzavřené smlouvy, které jsou s ním v rozporu. V této
chvíli se jedná o smlouvu s panem Zdeňkem Veteškou týkající se napojení jeho
domu na Cibulkově ulici. Zde je samozřejmě nutno postupovat souladně s tím, co
máme uvedeno v platné smlouvě. Proto navrhuji podat mu nyní výpověď, která je
půlroční a začne běžet 1. ledna, s tím, že k 1. červenci s ním uzavřeme smlouvu
novou, která již bude odpovídat platnému ceníku.




Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Smlouvu o právu k využití
metropolitní optické sítě města Bystřice n. P. se společností Tlapnet s.r.o.,
IČO 27174824 dle přiloženého návrhu včetně příloh.
Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Ceník služeb na optické síti
města Bystřice nad Pernštejnem ve znění dle přílohy.
Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dokument „Stupeň
poskytované služby“ ve znění dle přílohy.



Hlasování
Zodpovídá

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podání výpovědi Smlouvy
č. 018 o připojení uživatele do metropolitní sítě města Bystřice nad
Pernštejnem a o poskytování služby elektronické komunikace uzavřené dne
1. listopadu 2016 s panem Zdeňkem Veteškou.

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

23/16/2018 : Schválení účelového daru
Popis

: Ke schválení předkládám žádost ředitelky MŠ Bystřice n. P. na schválení účelového
daru ve výši 5.000,- Kč od firmy Silpra silniční práce s.r.o., Brno.
Jedná se o příspěvek na dopravu na návštěvu divadelního představení v Brně.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přijetí účelového daru ve výši
5.000,- Kč pro MŠ Bystřice nad Pernštejnem od firmy SILPRA silniční práce s.r.o.,
Černovická 253/2c, 617 00 Brno.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Ing. Blanka Svobodová

24/16/2018 : Přidělení holobytu Františku Zemanovi, Příční 405, Bystřice n.P.
Popis

: Pan František Zeman, nar. 25.9.1971, trvale bytem Bystřice nad Pernštejnem,
Příční 405 bydlí již několik let jako bezdomovec v oblasti Lužánek v Bystřici nad
Pernštejnem. Jmenovaný dluží městu částku 7.280,- Kč za poplatky za odpady.
Starosta města navrhl radě města, aby mu byl přidělen některý holobyt v domě na
sídlišti dle uvážení odboru bytového hospodářství. Po úhradě dluhu bude se
jmenovaným uzavřena ubytovací smlouva na dobu 1 měsíce s možností
prodloužení.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přidělení holobytu Františku
Zemanovi, nar. 25.9.1971, trvale bytem Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem dle
uvážení odboru bytového hospodářství. Podmínkou přidělení holobytu je úhrada
dlužné částky za poplatky za odpady ve výši 7.280,- Kč s tím, že ubytovací smlouva
bude s Františkem Zemanem uzavřena na dobu 1 měsíce s možností prodloužení.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1
: Ing. Věra Vančová, Ing. Karel Pačiska

Příští zasedání rady města se bude konat: 22.1.2019

V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.12.2018

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Martin Horák
místostarosta města

