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. 1/2019
konané dne 22. 1. 2019
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Mgr. Alois Bouček, Ing. Václav
Mičín, Mgr. Vlasta Moncmanová, Ing. Emil Ondra
: Mgr. Josef Vojta
: Ing. Věra Vančová, Ing. Ivan Buchta, Luboš Císař, David Starý, Ing. Aleš
Sitař, Mgr. Milada Krásenská
: Mgr. Miroslav Novák

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č.16/2018

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE

19-01-04

Žádost o odstoupení od výpovědi z nájmu bytu – manželé Janečkovi, Černý vršek
798, Bystřice n.P.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – Balievová Miroslava, Višňová 909,
:
Bystřice n.P.
Doporučení komise sportu a mládeže, komise kultury na jmenování titulu
:
sportovec a osobnost kultury roku 2018
: Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2018

19-01-05

: Žádost o příspěvek na účast na ME kadetů a juniorů v italské Fogii

19-01-06

: Donominování člena komise výstavby

19-01-07

19-01-09

: Dar pro Nadační fond Svatovítské varhany
Zřízení Služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – Lipová
:
parkoviště
: Harmonogram zimní údržby na rok 2019/2020

19-01-10

: Informace o podané žádosti o dotaci ZUŠ Bystřice n.P.

19-01-11

: ZUŠ Bystřice n.P. – souhlas s novým oborem a navýšením kapacity školy
Financování akcí Kanalizace Domanínek, II. Etapa prodloužení vodovodu a
: kanalizace v ulici K Hájům, Chodník Lesoňovice, Přístřešky autobusových
zastávek
: Vodovod Na Pile – dary na výstavbu vodovodních přípojek

19-01-01
19-01-02
19-01-03

19-01-08

19-01-12
19-01-13

:

19-01-16

: Pronájem prostoru sloužícího podnikání
Smlouva o dílo s firmou PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou na rekonstrukci
: elektrických rozvaděčů v domě čp. 861-863 a čp.864-866 na ul. Višňová v Bystřici
n.P.
: Schválení podpisu dodatku smlouvy

19-01-17

: Evidence uzavřených smluv

19-01-18

: Fond Vysočiny – Památky 2019

19-01-14
19-01-15

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města

: Bystřice nad Pernštejnem č. 1/2019 ze dne 22. 1. 2019.
Hlasování : Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska

USNESENÍ
19-01-01

: Žádost o odstoupení od výpovědi z nájmu bytu – manželé Janečkovi,
Černý vršek 798, Bystřice n. P.

Popis

: Manželé Pavel a Hana Janečkovi jsou nájemci bytu č. 9 o velikosti 2+1 na Černém
vršku čp. 798 v Bystřici n. P. Na podzim 2018 se v těchto domech měnila okna,
pracovníci dodavatelské firmy nebyli do bytu v předem oznámený termín vpuštěni.
Až po jednání s nájemníkem byl později umožněn vstup do bytu za účelem výměny
oken. Při této akci bylo zjištěno, že byt je plný odpadků, neudržovaný, hygienicky
závadný.
Nájemce byl dne 23. 11. 2018 písemně vyzván k odstranění nedostatků, k vyklizení
bytu, jeho vymalování a uvedení do provozuschopného stavu. Dále byl nájemce
upozorněn na možnost výpovědi ze strany pronajímatele dle § 2228, a to bez
výpovědní doby.
Na základě výše uvedeného byla ze strany nájemce dne 28. 11. 2018 podána
výpověď z nájmu bytu, která je 3 měsíční a začala běžet 1. 12. 2018 a končí 28. 2.
2019. Nájemci uvedli, že se budou stěhovat do RD, který si opravují.
Dne 17. 12. 2018 se nájemci dostavili na OBH a požadovali zpětvzetí výpovědi
z nájmu bytu, údajně z finančních důvodů. Se zpětvzetím výpovědi vedoucí OBH
nesouhlasila, neboť byt je užíván v rozporu s nájemní smlouvou, která byla
uzavřena na dobu neurčitou.
Dne 4. 1. 2019 byla provedena další kontrola bytu, kde bylo konstatováno, že
odpadky jsou z bytu vyklizeny, koupelna je provozuschopná. Byt byl částečně
uklizen, nebyl vymalován. Nájemce uvedl, že byt vrátí zpět pronajímateli asi za půl
roku, tzn. až po té, kdy si opraví RD, nyní má ale nedostatek finančních prostředků.
Odbor bytového hospodářství doporučuje trvat na podané výpovědi z nájmu bytu,
nechat ji uplynout do 28. 2. 2019, po té uzavřít novou nájemní smlouvu od 1. 3.
2019 na dobu určitou půl roku s možností prodloužení za stávající nájemné. Pokud
bude nájemce mít NS na dobu určitou s rozhodčí doložkou, je možno ze strany
pronajímatele jednodušeji ukončit nájemní vztah v tom případě, že se bude situace
v bytě opakovat.
: Rada nesouhlasí s odstoupením od výpovědi z nájmu bytu manželů Janečkových,
nájemců bytu č. 9 v čp. 798 na Černém vršku v Bystřici n. P., která byla podána ze
strany nájemníka. Trvá na uplynutí této výpovědi a souhlasí s tím, aby s nájemcem
byla uzavřena nová NS s účinností od 1. 3. 2019 na dobu určitou půl roku za
stávající nájemné.
: Pro: 5 Proti: 0
Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1
: Ing. Věra Vančová

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá

19-01-02

: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – Balievová Miroslava,
Višňová 909, Bystřice n. P.

Popis

: Paní Miroslava Balievová je nájemce bytu č. 10 na ul. Višňové v čp. 910 v Bystřici
n.P. Byt získala ve výběrovém řízení, ale dlouhodobě ho neužívá a bydlí v RD na
adrese Pod Horou 193 v Bystřici n.P. S manželem je v rozvodovém řízení a o byt
žádala v r. 2017 proto, že se rozvádí.
Paní Balievová byt dlouhodobě neužívá, bez souhlasu pronajímatele ho pronajímá
jiným osobám. V dubnu 2018 byla na tuto skutečnost upozorněna při ústním
jednání, kdy v jejím bytě bydlel pár mladých lidí, kteří se zalekli situace a přihlásili se

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá

do výběru a odstěhovali se. Od září zde bydlí další rodina s dítětem, sousedi sdělili,
že paní Balievová v bytě není, že ji ani neznají.
Na základě prokázaného nedovoleného pronájmu byla paní Balievové ukončena
k 16. 1. 2019 NS na dobu určitou a byla vyzvána, aby byt vyklidila a vrátila zpět
pronajímateli.
Pokud by paní byt neužívala, ale nepronajímala ho, ať klidně bydlí v RD a soudí se
s manželem. Ale vzhledem k tomu, že opakovaně byt pronajímá, bylo ze strany
pronajímatele přistoupeno k zaslání výpovědi a ukončení nájemního vztahu.
: Rada nesouhlasí s obnovením nájemního vztahu k bytu č. 10, Višňová čp. 910
nájemce paní Miroslavy Balievové z důvodu nedovoleného pronájmu bytu. Rada
schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy do 28. 2. 2019 s tím, že do této doby
budou vystěhováni podnájemníci. V případě splnění výše uvedené podmínky bude
uzavřena nová nájemní smlouva od 1. 3. do 31. 5. 2019.
: Pro: 5 Proti: 1
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Ing. Věra Vančová

19-01-03

: Doporučení komise sportu a mládeže, komise kultury na jmenování
titulu sportovec a osobnost kultury roku 2018

Popis

: Město každý rok na plese města a KD vyhlašuje sportovce a osobnosti sportu a
kultury za uplynulý rok.
Komise sportu a mládeže obdržela nominace za rok 2018 uvedené v příloze.
Návrhy projednala na jednání dne 14. 1. 2018 a navrhuje ke schválení:
Kategorie sportovec roku 2018 – jednotlivci: (bez pořadí)
Ivana Koktavá – hod oštěpem, 10. místo na mládežnických OH v Argentině,
6. místo na ME v Maďarsku
Zdeněk Kolář – Agrofert Prostějov, 226. míst na žebříčku ATP ve dvouhře, 233.
místo ve čtyřhře
Michala Illeková – oddíl šermu TJ Sokol Bystřice, mistr ČR v žačkách
v jednotlivcích i družstvu, 2. místo MČR za kadetky a 3. místo MČR juniorů….
Jitka Císařová – v roce 2017 a 2018 mistr ČR v šipkách
Kolektiv: družstvo mladších žáků ASK Bystřice n. P. - vítěz mezin. turnaje za
účasti 80 týmů
kategorie trenér: Lucie Palečková, Dance Style
osobnost sportu: Mgr. Božena Boučková- všestranná sportovkyně, trenérka
Komise kultury projednala návrhy na titul a navrhuje radě toto pořadí:
Karel a Božena Rossí – výtvarníci
Tomáš Rossí – výtvarník
Štěpán Husák – učitel ZUŠ, kapelník
Inka Pospíšilová - sbormistr

Usnesení

:

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje
1) návrh komise mládeže a sportu na ocenění Mgr. Boženy Boučkové titulem
„Osobnost sportu“
2) návrh komise mládeže a sportu na udělení titulu „Sportovec města roku
2018“ bez stanovení pořadí, kterými jsou Ivana Koktavá, Michala Illeková,
Zdeněk Kolář, Jitka Císařová a za kolektivy družstvo ml. žáků ASK Bystřice
n. P.
3) návrh komise mládeže a sportu na udělení titulu „Trenér roku 2018“ Lucii
Palečkové.
4) návrh komise kultury na udělení titulu „Osobnost kultury a společenského
života za rok 2018“ pro Boženu a Karla Rossí.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:
: Ing. Blanka Svobodová, Klára Chalupová

19-01-04

: Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro rok
2018

0

Popis

: V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů schvaluje rada města poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města a současně smlouvy na tuto dotaci, a to v částce do 50 tis. Kč.
Částky uvedené ve smlouvách byly schváleny v rámci rozpočtu města na rok 2019
dne19.12.2018 na jednání zastupitelstva města.

Hlasování
Zodpovídá

Jedná se o dotaci na 9. ročník Bystřického zrcadlení pro spolek KUMŠT ve výši
30.000,- Kč.
Dotace na Pohádkový les Domanín ve výši 20.000,- Kč.
Dotace na taneční soutěž Kostitřas ve výši 25.000,- Kč.
Dotace na Vrchařskou korunu Vysočina ve výši 10.000,- Kč.
: Rada města souhlasí s poskytnutím neinvestičních dotací a schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv na částku 30.000,- Kč pro spolek KUMŠT na akci Bystřické
zrcadlení, částku 20.000,- Kč pro Lenku Pečinkovou na akci Pohádkový les
Domanín, částku 25.000,- Kč pro Dance Style na akci Kostitřas a částku 10.000,Kč pro Mgr. Lenku Víchovou na akci Vrchařská koruna Vysočiny.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:
0
: Ing. Blanka Svobodová

19-01-05

: Žádost o příspěvek na účast na ME kadetů a juniorů v italské Fogii

Popis

: Dne 4. 1. 2019 vedení města obdrželo žádost o příspěvek na podporu účasti
šermířů TJ Sokol Bystřice n. P. na ME kadetů a juniorů, které se uskuteční 20. 2. –
4. 3. 2019 v italské Fogii.
Český šermířský svaz nominoval Marka Totuška, Isabelu Sedlákovou a Michalu
Illekovou a trenéry ing. Vlastimila Kurfürsta a Jiřího Kurfürsta jako odpovědné
trenéry.
Trenér ing. Vlastimil Kurfürst žádá o příspěvek ve výši 10.000,- Kč na každého
šermíře a po 5.000,- Kč na trenéra. Celkem požaduje 40.000,- Kč.

Usnesení

Předpokládané náklady jsou asi 168.750,- Kč, na kterých se bude podílet dále Kraj
Vysočina a vlastní zdroje.
Bližší informace v žádosti, která je přílohou.
Žádost byla projednána komisí sportu a mládeže. Členové komise sportu a mládeže
jednohlasně souhlasí s požadovaným příspěvkem.
Usnesení

Hlasování
Zodpovídá

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje příspěvek na účast šermířů TJ Sokol Bystřice
n. P. na ME kadetů a juniorů v Itálii ve výši 40.000,- Kč a zároveň ukládá FO udělat
rozpočtové opatření v této výši.
Rada města schvaluje VPS na individuální dotaci z rozpočtu města na účast
šermířů na ME kadetů a juniorů v Itálii pro TJ Sokol Bystřice n. P. na částku
40.000,- Kč.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:
0
: Ing. Blanka Svobodová

19-01-06

: Donominování člena komise výstavby

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.
Na radě č.16/2018 konané dne 18. 12. 2018 byli schváleni členové komisí rady.
Nový předseda komise výstavby Mgr. Martin Horák vznesl požadavek na
donominování této komise o Ing. Františka Špatku, jako dlouholetého člena této
komise. Pan Špatka je odborníkem ve věcech vodohospodářských a jeho názor byl
vždy velmi profesionální.

Usnesení

: Rada města podle ust. § 102 odst. 2, písm. h) zák. čís. 128/2000 Sb. doplňuje od

22. 1. 2018 komisi výstavby o nového člena Ing. Františka Špatku.
Komise výstavby
Předseda:
Martin Horák (SRBR)
Tajemník:
Ivan Buchta
Členové:
Ivo Šikula (KSČM)
Václav Mičín ml. (KDU-ČSL)
Pavel Klusák (ANO)
Petr Horáček (SNK ED)
Karel Humplík
Hicham Nemrah
Tomáš Straka
František Špatka
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Mgr. Martin Horák

19-01-07

: Dar pro Nadační fond Svatovítské varhany

Popis

: Od 20 let minulého století byly spřádány myšlenky na pořízení nových
reprezentativních varhan ve svatovítské katedrále, které se měly stát ozdobou
chrámu a dokonce i největším chrámovým nástrojem na světě. Velká očekávání
však nemohla být naplněna, neboť nákladná dostavba chrámu a pořízení
nezbytného vybavení interiéru katedrály vyčerpaly možnosti stavitelů. Bylo proto po
delších jednáních rozhodnuto pořídit skromnější provizorní nástroj a postavení
velkých varhan svěřit budoucím generacím. Varhany pak postavila v r. 1932
kutnohorská varhanářská firma Josefa Melzera. Myšlenka postavení nových varhan
však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých
celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořádání
odložena na časy příznivější.
V současnosti slouží ve svatovítské katedrále k doprovodu bohoslužeb, ale i ke
koncertům a k doprovodu slavnostních příležitostí provizorní nástroj z r. 1932. Tyto
varhany jsou umístěny ve stísněných poměrech spodního patra boční tzv.
Wohlmuthovy kruchty v příčné lodi katedrály a neobsáhnou tak svým zvukem celý
prostor katedrály. Na horním patře téže boční kruchty stojí kulisa varhanní skříně
někdejších barokních varhan, jejichž stroj bohužel zanikl v prvních desetiletích 20.
století. Prostor západní kruchty nad vchodem do katedrály, který je určen pro velké
varhany, tak zůstává již téměř sto let prázdný.
V roce 2014 byl založen Arcibiskupstvím pražským Nadační fond Svatovítské
varhany (https://www.svatovitskevarhany.com/) za účelem realizace nových varhan
ve svatovítské katedrále. Nadační fond shromažďuje finanční prostředky na
realizaci projektu. V dubnu 2017 byla podepsána smlouva s firmou Gerhard
Grenzing, která varhany vybuduje a k předání díla má dojít v prosinci 2019.
V současné době je vybráno asi 76 mil. Kč, což odpovídá 95 % z celkové částky.
Na varhany do současné doby přispělo mimo jiné i 135 měst a obcí. Každý dárce
má možnost zapsat se konkrétním způsobem do samotné stavby katedrály a to
formou adopce píšťalu (přispět na pořízení) a mít tak v katedrále svoji trvalou stopu.
Ceny jednotlivých píšťal jsou stanoveny v přehledném rozpětí, počínaje dvěma tisíci
korunami až po třicet tisíc korun. Každý, kdo se stane donátorem konkrétní píšťaly,
bude zapsán v knize, která bude u varhan uložena na stálou památku a zároveň od
nadačního fondu obdrží symbolickou píšťalu s certifikátem.
Josef Kšica, regenschori katedrály Sv. Víta, bystřický rodák říká: „Varhany jsou
nesmírně důležitou součástí identity katedrály. Říká se, že lze o člověku leccos
poznat podle jeho hlasu a pro varhany to platí rovněž. V hlase nelze nic
zamaskovat. Hlas zrcadlí duši. I varhanář vtiskne do varhan svou osobitost a
atmosféru doby. Musíme mít na paměti, že nové varhany budou dlouhá léta naší
vizitkou. Takový nástroj o nás řekne nejen to, jak daleko dospěl technický vývoj
varhanářství ve světě, ale bude vypovídat i o velkorysosti našeho národa v jeho
vztahu ke katedrále a Stvořiteli.“

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení

: Rada města schvaluje dar ve výši 20 tis. Kč pro Nadační fond Svatovítské varhany
na adopci píšťaly ve svatovítské katedrále.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Starosta

19-01-08

: Zřízení Služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. –
Lipová parkoviště

Popis

: S firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. máme na tuto akci uzavřenu
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Po dokončení akce a zaměření
skutečného stavu lze zřídit služebnost. Služebnost bude úplatná za jednorázovou
úhradu ve výši 100 Kč + DPH a služebnost bude na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení služebnosti spočívající v právu uložení, provozování,
údržbě a oprav podzemního komunikačního vedení na části pozemku p. č. 1638/1
v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem ve prospěch firmy Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Služebnost bude úplatná za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč +
DPH a služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

19-01-09

: Harmonogram zimní údržby na rok 2019/2020

Popis

: Každoročně musí být schválen Harmonogram zimní údržby. Odbor správy majetku,
Odbor dopravy a TS města a.s. provedly kontrolu a doplnily nově udržované
komunikace.

Usnesení

: Rada města schvaluje Harmonogram zimní údržby na rok 2019/2020 dle
přiloženého materiálu.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 5 Proti: 1
: Ing. Ivan Buchta

19-01-10

: Informace o podané žádosti o dotaci ZUŠ Bystřice n. P.

Popis

: ZUŠ podala žádost o dotaci na pořízení tuby do Fondu Vysočiny.
Pořizovací cena nástroje je 185.000,- Kč, dotace by měla činit 129.300,- Kč a
spoluúčast školy je 55.700,- Kč, 30% pořizovací ceny.
Zároveň s informací o podání žádosti ředitelka tímto žádá radu města o
dofinancování spoluúčasti na pořízení tuby.
: Rada města Bystřice n. P. v případě přidělení dotace z Fondu Vysočiny na pořízení
tuby schvaluje příspěvek pro ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem ve výši 55.700,- Kč na
pořízení tuby cylindrové a zároveň ukládá FO udělat rozpočtové opatření v této výši.
Rada města schvaluje VPS na individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 55.700,Kč, pro ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 1300, Bystřice nad Pernštejnem
na pořízení tuby cylindrové.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:
0
: Ing. Blanka Svobodová

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

19-01-11

: ZUŠ Bystřice n. P. – souhlas s novým oborem a navýšením kapacity
školy

Popis

: Paní ředitelka školy předkládá radě města materiál, kterým odůvodňuje záměr
podat žádost o zapsání nového studijního oboru – tanečního, do rejstříku škol. S tím
je nutné zároveň požádat o navýšení celkové kapacity školy, která dnes je 405 žáků
a dlouhodobě nepostačuje pokrýt požadavky uchazečů. Tato nízká kapacita také
neumožňuje otevřít literárně-dramatický obor, který má škola povolený.
Záměrem školy je usilovat o navýšení kapacity na počet 560 žáků.
Podrobné odůvodnění je v příloze, která je součástí předkládací zprávy.

Aby ředitelka mohla o zapsání nového oboru a navýšení kapacity požádat, je třeba
tento záměr mít projednaný se zřizovatelem a doložit k žádosti jeho souhlas.
Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. souhlasí se žádostí o zápis nového tanečního oboru a
navýšením kapacity školy do rejstříku škol pro ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem,
Nádražní 1300, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování
Zodpovídá

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

19/01/12

: Financování akcí Kanalizace Domanínek, II. Etapa prodloužení
vodovodu a kanalizace v ulici K Hájům, Chodník Lesoňovice, Přístřešky
autobusových zastávek

Popis

: Kanalizace Domanínek zahrnující více stavebních objektů spěje postupně ke svému
dokončení, ale ani toto rozpočtové opatření ještě nebude poslední. Aktuálně máme
k doplacení formou příspěvku SVK dvě položky vzešlé z vyčíslení skutečných
nákladů realizace. První se týká Rozšíření hlavních řadů, což je stavba zahrnující
hlavní rady dole k mostu přes řeku a do boční uličky u transformátoru. Na tuto akci
jsme rozhodnutím Rady v listopadu platili 676.096,- Kč, skutečnost byla 742.480,Kč, rozdíl 66.384,- Kč je předmětem tohoto rozhodnutí a navazujícího dodatku
smlouvy. Podobně na II. Etapě prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici k Hájům
směrem k novým pozemkům pro podnikání Rada schválila v listopadu 402.530,- Kč
a ještě dříve 38.000,- Kč na projektování, do skutečnosti 540.335,- Kč schází
99.805,- Kč, o které tímto žádáme.
Na Chodník Lesoňovice máme podanou žádost o dotaci na Státním fondu dopravní
infrastruktury a věříme, že dotaci letos dostaneme a chodník postavíme. V rozpočtu
to ale máme koncipováno tak, že se jedná o dotaci zatím nepřiznanou a peníze na
spolufinancování máme v rozpočtové rezervě v kapitole 6409. Projekt se pro účely
dotace na poslední chvíli předělával a dokončoval se na konci roku 2018, fakturace
a platba už přešla do roku 2019 a není žádná položka, z níž bychom mohli uhradit
vícepráce na projektu v částce 91.812,38 Kč.
V rozpočtu roku 2018 byla položka na přístřešky autobusových zastávek na ulici
K Domanínku a na ulici Černý Vršek. U jedné zastávky se řešily vlastnické vztahy a
u druhého přeložka podzemního vedení CETINu, a proto obě akce přecházejí do
roku 2019. Žádáme proto i o přesun loňských 188 tis. Kč do letošního rozpočtu.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje financování akce Kanalizace
Domanínek částkou 66.384,- Kč, akce II. Etapa prodloužení vodovodu a kanalizace
v ulici k Hájům částkou 99.805,- Kč, akce Chodník Lesoňovice částkou 91.812,38 a
akce Přístřešky autobusových zastávek částkou 188.000,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

19/01/13

: Vodovod Na Pile - dary na výstavbu vodovodních přípojek

Popis

: Rada města schválila dne 15. května 2018 pravidla pro příspěvky na financování
vodovodních přípojek s tím, že první uplatnění těchto pravidel nastane u vodovodu
Na Pile.
V rámci tohoto bodu řešíme formou Darovací smlouvy příspěvek na přípojky pro 3
majitele nemovitostí Na Pile.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje
- poskytnutí daru ve výši 43.751,- Kč panu Josefu Ťupovi, Na Pile 1201, 593
01 Bystřice nad Pernštejnem dle smlouvy v příloze
- poskytnutí daru ve výši 608,- Kč panu Miloši Ťupovi, Na Pile 1213, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem dle smlouvy v příloze
- poskytnutí daru ve výši 568,- Kč paní Marii Hájkové, Na Pile 1202, 593 01

Zdržel se: 0

0

Nehlasoval: 0

Bystřice nad Pernštejnem dle smlouvy v příloze
-

příslušná rozpočtová opatření na profinancování plnění ze smluv

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

19-01-14

: Pronájem prostoru sloužícího podnikání

Popis

: Na kotelně na sídlišti I máme volné prostory k pronájmu. Na základě vyhlášeného
záměru se nám přihlásil Libor Zámečník, bytem BnP, Višňová 875. Chtěl by si
prostor pronajmout jako sklad.

Usnesení

: Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání o ploše 30 m2
v nemovitosti č. p. 539 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem Liboru Zámečníkovi. Roční
nájemné 290 Kč/m2 + náklady na služby s nájmem spojené. Smlouva bude na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování
Zodpovídá

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

19-01-15

: Smlouva o dílo s firmou PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou na
rekonstrukci elektrických rozvaděčů v domě čp. 861-863 a čp. 864-866
na ul. Višňová v Bystřici n. P.

Popis

Hlasování
Zodpovídá

: V domě čp. 861 - 863 a čp. 864 - 866 na ul. Višňové v Bystřici n. P. jsou původní
rozvody elektrických rozvaděčů na schodištích a společných prostorách domu. Je
třeba provést jejich celkovou rekonstrukci, a to rekonstrukci elektrických rozvodů
hlavního domovního vedení, nové přístrojové rámy stávajících rozvaděčů měření,
nové napojení bytových rozvaděčů.
Nabídku podala firma PKS stavby a.s., celková cena díla je 951 616,- Kč bez DPH
za oba domy.
Rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu hospodářské činnosti.
: Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou na
rekonstrukci elektrických rozvaděčů v domě čp. 861 – 863 a čp. 864-866 na ul.
Višňové v Bystřici n. P. za cenu 951 616,- Kč bez DPH.
: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Ing. Věra Vančová

19-01-16

: Schválení podpisu dodatku smlouvy

Popis

: Správa majetku předkládá Radě Města ke schválení podpis dodatku smlouvy.
Na akci Bystřice nad Pernštejnem - Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile vznikli
vícepráce. Jedná se o vybudování kousku opěrné zdi, 7 m svodidel, 25 metrů
ochrana sítě CETIN a dopojení VO. V soupisu prací, který je přílohou této zprávy
jsou i méně práce a to za to, že jsme nemuseli dělat bednění stromu a pořídili jsme
levnější svítidla. Celková cena víceprací je 98 680,- Kč.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje:
- popis dodatku smlouvy o dílo č. 2 s firmou SPH stavby s.r.o. se sídlem Průmyslová
1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ26230470,
Ukládá finančnímu odboru provedení rozpočtového opatření ve výši 98 680,- vč.
DPH.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý

19-01-17

: Evidence uzavřených smluv

Popis

: Tajemník MěÚ předkládá radě města seznam smluv na finanční plnění, které byly
uzavřeny od poslední schůze rady města.

Usnesení

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje tyto smlouvy a objednávky:

typ smlouvy
Smlouva o
příspěvku
Smlouva o
příspěvku

předmět smlouvy
Kanalizace Domanínek
prodloužení – Dodatek č. 1
Prodloužení V + K k Hájům
– 2. etapa

66384

částka
66384

Smluvní strana
SVK Žďársko

předkládá
Sitař

99805

99805

SVK Žďársko

Šitař

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: tajemník

19-01-18

: Fond Vysočiny – Památky 2019

Popis

: Podání žádosti o poskytnutí dotace:
Dvoukřídlé vstupní dveře do měšťanského domu – řemeslná obnova /Muzeum/
- v rozpočtu 2019 schváleno 200 000 kč
Celkové náklady akce: 156 950 Kč včetně DPH.
Výše dotace 47,79 % = 75 000 Kč včetně DPH.
Podíl příjemce 51 % = 81 950 Kč včetně DPH

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Sloup Panny Marie – restaurování – v rozpočtu 2019 schváleno 600 000 Kč
Celkové náklady akce: 570 000 Kč včetně DPH
Výše dotace 50 % = 285 000 Kč včetně DPH
Podíl příjemce 50 % = 285 000 Kč včetně DPH
Usnesení
Hlasování
Zodpovídá

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
na akci Dvoukřídlé vstupní dveře do měšťanského domu – řemeslná obnova a
Sloup Panny Marie – restaurování.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Alena Prudká

Příští zasedání rady města se bude konat: 12. 2. 2019
V Bystřici nad Pernštejnem dne 22. 1. 2019

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Martin Horák
místostarosta města

