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 nad Pernštejnem

č. 4/2019
konané dne 26.03.2019
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

: Mgr. Martin Horák, Mgr. Alois Bouček, Ing. Václav Mičín, Mgr. Vlasta
Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra
: Mgr. Josef Vojta
: Ing. Jana Jurošová, David Starý, Ing. Aleš Sitař, Ing. Ivan Buchta, David
Starý, PhDr. Vladimír Cisár
: Ing. Karel Pačiska

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č.3/2019

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE
19-04-01

: Žádosti sportovních organizací o příspěvek na účast na turnajích

19-04-02

: Zřízení budoucího věcného břemene –E.ON Distribuce a.s.

19-04-03

: Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.

19-04-04

: Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s

19-04-05

: Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.
Dodatek smlouvy č. 3 a Změnový list č. 2 se společností ARCHATT PAMÁTKY
:
spol. s r. o.
: Nadace ČEZ – Podpora regionů 2019 – Úpravy zahrady stacionář Rosa

19-04-06
19-04-07

19-04-11

: Nový dopravní automobil SDH Bystřice nad Pernštejnem
Schválení podpisu smlouvy a rozpočtového opatření na výměnu oken na domě
:
Masarykovo nám. č. p. 15
Schválení znění a podpisu dodatku smlouvy na akcích - Obnova povrchů
: komunikací v místní části Domanínek a Kanalizační přípojky v místní části
Domanínek
: Rozpočtová opatření

19-04-12

: Nákup nových židlí do KD

19-04-13

: Statistika provozu z radaru v Domanínku

19-04-14

: Kniha Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes - doplnění

19-04-15

19-04-18

: Evidence uzavřených smluv
: Žádost o přidělení bytu v DPS – Oldřich Beneš, nar. 15. 7. 1954, Lipová 894,
Bystřice nad Pernštejnem
: Žádost o přidělení pečovatelského bytu, Pod Horou 119, Bystřice nad
Pernštejnem – Věra Šindelková, nar. 10. 12. 1935, Zlatkov 46
: Schválení podnájemní smlouvy o podnájmu nebytových prostor

19-04-19

: Fond Vysočiny – Rekonstrukce webových stránek Areálu sportu

19-04-08
19-04-09
19-04-10

19-04-16
19-04-17

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení
Hlasování
Zodpovídá

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města
Bystřice nad Pernštejnem č. 4/2019 ze dne 26. 03. 2019.
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Pro: 6 Proti: 0
: Mgr. Martin Horák

:

USNESENÍ
19-04-01

: Žádosti sportovních organizací o příspěvek na účast na turnajích

Popis

: Obdrželi jsme 3 žádosti o finanční příspěvek sportovních organizací.
1. TJ Sokol, oddíl šermířů žádá radu města o fin. příspěvek na účast kadetů a
juniorů na MS v Polsku. Šermířským svazem byli nominování M. Illeková, I.
Sedláková a M. Totušek. Doprovod jim zajistí 2 trenéři. Rozpis nákladů je
uveden v žádosti.
Žádají o příspěvek ve výši 40.000,- Kč.
2. BK Zubři Bystřice n. P. žádají radu prostřednictvím komise sportu o
příspěvek na náklady spojené s účastí mladších a starších žáků na
Velikonočním turnaji v Athénách v Řecku. Struktura nákladů a zdroje
financování jsou uvedeny v žádosti.
Žádají o příspěvek ve výši 55.000,- Kč
3. SK Bystřice n. P. žádá radu města o příspěvek na účast starší přípravky a
mladších žáků na turnaji Balaton Cup v Maďarsku. Náklady jsou uvedeny
v žádosti.
Žádají o přiměřený příspěvek.
Všechny žádosti byly předloženy členům komise sportu a mládeže. Všichni se
vyjádřili pro podporu šermířů, žádosti BK Zubrů a SK Bystřice nedoporučují podpořit.

Usnesení

:

Hlasování
Zodpovídá

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

19-04-02

: Zřízení budoucího věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.

Popis

: Pro potřeby stavebního řízení na přípojku NN pro stavbu průmyslového objektu
firmy Fonetip v průmyslové zóně je nutné schválit zřízení budoucího věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce a.s. Budoucí VB bude úplatné za jednorázovou
úplatu ve výši 2 000 Kč + DPH a VB bude na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení budoucího věcného břemene ve prospěch firmy
E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu vedení zemního kabelu NN , jeho údržby a
oprav na části pozemků p.č. 2958/34 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Budoucí VB
bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč + DPH a VB bude na dobu
neurčitou.

Hlasování

: Pro: 6

1. Rada města Bystřice n. P. schvaluje příspěvek na účast šermířů TJ Sokol
Bystřice n. P. na MS kadetů a juniorů v Polsku ve výši 40.000,- Kč a zároveň
ukládá FO udělat rozpočtové opatření v této výši.
2. Rada města schvaluje VPS na poskytnutí nein. dotace oddílu TJ Sokol
Bystřice n. P. ve výši 40.000,- Kč na účast šermířů na MS v Polsku.
3. Rada města Bystřice n. P. neschvaluje příspěvek na účast oddílu BK Zubři
Bystřice n. P. na turnaji v Athénách.
4. Rada města Bystřice n. P. neschvaluje příspěvek na účast oddílu SK Bystřice
n. P. na turnaji v Maďarsku.

Proti: 0

Zdržel se: 0

1

Nehlasoval: 1

Zodpovídá

: Ing. Ivan Buchta

19-04-03

: Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.

Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. máme v Domanínku uzavřenu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení VB pro přípojku na pozemek p. Špačka.. Nyní po dokončení a
zaměření skutečného stavu lze zřídit VB. Věcné břemeno bude úplatné za
jednorázovou úplatu ve výši 3 000 Kč + DPH a VB bude na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce
a.s. spočívající v právu vedení zemního kabelu NN , jeho údržby a oprav na části
pozemku p.č. 22 v k.ú. Domanínek . VB bude úplatné za jednorázovou úplatu ve
výši 3 000 Kč + DPH a VB bude na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

19-04-04

: Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.

Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. máme v Bystřici nad Pernštejnem ulice Lipová
uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB na přeložku NN vedení z důvodu
stavby parkoviště.. Nyní po dokončení a zaměření skutečného stavu lze zřídit VB.
Věcné břemeno bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 5 000 Kč + DPH a VB
bude na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce
a.s. spočívající v právu vedení zemního kabelu NN , jeho údržby a oprav na části
pozemku p.č.1756 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. VB bude úplatné za
jednorázovou úplatu ve výši 5 000 Kč + DPH a VB bude na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

19-04-05

: Zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.

Popis

: S firmou E.ON Distribuce a.s. máme v Bystřici nad Pernštejnem uzavřenu smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení VB na kabelovou smyčku NN vedení v průmyslové
zóně. Nyní po dokončení a zaměření skutečného stavu lze zřídit VB. Věcné
břemeno bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 43 000 Kč + DPH a VB bude
na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce
a.s. spočívající v právu vedení zemního kabelu NN , jeho údržby a oprav na části
pozemku p.č.2958/6 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. VB bude úplatné za
jednorázovou úplatu ve výši 43 000 Kč + DPH a VB bude na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

19-04-06

: Dodatek smlouvy č. 3 a Změnový list č. 2 se společností ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r. o.

Popis

: Stavba bezbariérových úprav na Základní škole T. G. Masaryka pomalu finišuje a
my řešíme změny, ze kterých vznikají méněpráce a vícepráce. Změny zahrnuté do
tohoto Změnového listu č. 2 sice nejsou změnami posledními (ty budou shrnuty do
Změnového listu č. 3, který bude zpracován ke dni ukončení prací), ale jedná se o
změny hlavní a nejzásadnější.
Jejich obsah je popsán v přiloženém Změnovém listu, jejich vyčíslení pak v cenové
nabídce zhotovitele zpracované dle pravidel stanovených ve smlouvě o dílo.
Konečně pak předkládám ke schválení příslušný Dodatek smlouvy o dílo č. 3.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Změnový list č. 2 a Dodatek
smlouvy o dílo č. 3 se společností ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. se sídlem V.
Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč; IČ: 60753013 dle přílohy.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

19-04-07

: Nadace ČEZ – Podpora regionů 2019 – Úpravy zahrady stacionář Rosa

Popis

: Nadace ČEZ otevřela grantový program Podpora regionů 2019, ve kterém je možné
žádat o příspěvek na podporu dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Podmínky
grantového programu splňuje projekt na realizaci přírodní zahrady u stacionáře Rosa.
Projekt zahrnuje prvky stále zelené zahrady, vyvýšené záhonky pro uživatele
s těžším typem postižení, kteří jsou upoutáni na vozík, odpočinkové zóny, stimulační
záhonky s různými typy materiálů a podobnými terapeutickými prvky, úpravu prostor i
před budovou stacionáře, propojení zahrady s volným využitím i pro seniorky
z městských bytů, zkvalitnění úpravy prostředí kolem budovy – květinové záhony,
keře.
Rozpočtová cena 296 928 Kč
Termín realizace do 365 dní od podání žádosti

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
Nadace ČEZ na akci Úpravy zahrady u stacionáře Rosa.

Hlasování : Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:
Zodpovídá : Alena Prudká

1

19-04-08

: Nový dopravní automobil SDH Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: Žádost o dotaci ze 7. výzvy MAS Zubří země-IROP-Hasiči I. podaná v srpnu 2018
Celková částka projektu
Požadovaná dotace
Spoluúčast města

1 569 000 Kč
1 490 550 Kč - 95%
78 450 Kč - 5%

Po vyhodnocení přijatých žádostí byl projekt zařazen do seznamu náhradních
projektů. V únoru bylo rozhodnuto o zbývající alokaci a z MMR byla nabídnutá
dotace ve výši 1 190 805,59 Kč.
V případě nižší vysoutěžené celkové částky se dotace nekrátí, podmínkou je
dodržení 5% spoluúčasti žadatele.
Řídící výbor očekává rozhodnutí zda
- Souhlasíme s nabídnutou částkou – dotace bude v dubnu vyřízena
- Nebo trváme na původní výši dotace – nepředpokládá se, že budou další
finanční prostředky k dispozici
- Nebo nemáme zájem již projekt realizovat
Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přijetí dotace ve výši 1 190 805,59
Kč z MMR na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Bystřice nad
Pernštejnem.

Hlasování : Pro: 6 Proti:
Zodpovídá : Alena Prudká

0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1

19-04-09

: Schválení podpisu smlouvy a rozpočtového opatření na výměnu oken
na domě Masarykovo nám. č. p. 15

Popis

: Správa majetku předkládá Radě Města ke schválení podpis smlouvy na akci
výměna oken na domě Masarykovo náměstí č. p. 15.
Dle posledního rozhodnutí Rady Města provedl odbor správy majetku a investic
oslovení dalších firem na výměnu výplní otvorů na polyfunkčním domě
Masarykovo náměstí č.p. 15,Vysočan. Nabídka od firmy Okna Bystřice s.r.o. je 1
387 388,-. Mimo již oslovené firmy okna Bystřice byly osloveny firmy PKS okna
a.s., Vekra okna (Window holding a.s.), OKNOSTYL group s.r.o.
Nejlevnější nabídku poslala firma OKNOSTYL group s.r.o. a to ve výši 1 215 084 ,Kč bez DPH. Jenže tato nabídka je bez výměny vrat, které stojí v průměru 75 000,a je to pouze se základním zednickým zapravením a bez osazení parotěsné
pásky. Základní zednické zapravení je pouze zadělání jednoduché hned u okna

bez použití apu-lišt. Lepší zednické zapravení, které obsahuje osazení pásek, apu
lišty a zapravení omítky až po roh ostění je účtováno vyšší sazbou. Tuto sazbu si
ostatní firmy účtují okolo 50 000,- - 70 000,- Kč.
Druhá firma, která zaslala nabídku, byla firma VEKRA okna a.s. která nabídla své
výrobky za 1 841 185,66 bez DPH. Tato nabídka obsahuje vše tak aby byla
srovnatelná s nabídkou firmy Okna Bystřice.
Třetí nabídka přišla od firmy PKS okna a.s. a to ve výši 1 377 069,-Kč. Zde je, ale
potřeba přičíst cenu za alternativu 2 a to zednické zapravení včetně všech
doplňků, které jsou naceněny ve výši 73 210,-Kč
Shrnutí je takové, že když se budu snažit brát rovnocenné nabídky tak nejlevnější
nabídku dal firmy OKNOSTYL group s.r.o. v celkové výši cca 1 340 084, druhou
nejnižší nabídku dala firma Okna Bystřice s.r.o za 1 387 388,- Kč, třetí nabídka je
od PKS okna a.s. za 1 450 279 a tou nejdražší nabídkou je cena 1 841 185,66 od
firmy VEKRA okna (Window holding a.s.). Všechny výše uvedené ceny jsou bez
DPH.
Odbor správy majetku doporučuje Radě města uzavřít smlouvu s firmou Okna
Bystřice s.r.o. a to z důvodu dlouhodobé spokojenosti s firmou při výměně výplní
otvorů na bytových domech, kvalitou výrobků a servisních prací. Dále doporučuji
uzavření smlouvy s výše uvedenou firmu i z důvodu špatných referencí firmy
OKNOSTYL s.r.o.
,

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje:
- popis smlouvy o dílo s firmou OKNA BYSTŘICE s.r.o. se sídlem Kostelní 91, 593
01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ27667511 ve výši 1 387 388,00 Kč bez DPH.
- Rada Města ukládá finančnímu odboru provedení rozpočtového opatření ve výši
178 739, 48,- vč. DPH.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý

19-04-10

: Schválení znění a podpisu dodatku smlouvy na akcích Obnova
povrchů komunikací v místní části Domanínek a kanalizační přípojky
v místní části Domanínek

Popis

: Odbor majetku a investic žádá Radu Města o schválení znění a podpisu smluv o
dílo s firmou SPH stavby s.r.o.
První smlouva o dílo řeší opravy komunikací v místní části Domanínek, které
nebyli zahrnuty ve smlouvě o dílo. Řeší navýšení výměr asfaltových ploch, které
nebyli v projektu a to rozšíření do vjezdů, oprava silnice k Čemolenu, doplnění
podkladních vrstev a menší výměry oproti skutečnosti. Celková cena za všechny
výše uvedené věci je 398 188,- Kč vč. DPH.
Druhá smlouva řeší zbytek veřejných částí kanalizačních přípojek, které nebyly
řešeny prvotním projektem veřejných částí kanalizačních přípojek. Jedná se o
přípojky pro pozemky v nově vzniklé průmyslové zóně, přípojky pro bytové domy č.
p. 1233, 1219, 1240 a pro stavební parcelu p. č. 95. Tyto přípojky budou
soukromým osobám formou příspěvku přeceněny a v průmyslové zóně prodány
majitelům pozemků. Celková cena všech kanalizačních přípojek je 158 638,- Kč
vč. DPH.
Z důvodu že letos nejsou v rozpočtu Města na tuto akci peníze, žádám tímto Radu
o schválení rozpočtového opatření ve výši 556 826,-Kč.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje:
- Znění smluv o dílo.
- Podpis smluv o dílo na akci Obnova povrchů komunikací v místní části
Domanínek a kanalizační přípojky v místní části Domanínek s firmou SPH

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice
Pernštejnem, IČ 262 30 470 ve výši 398 188,- Kč a 158 638,- Kč.
Hlasování
Zodpovídá

nad

Rada Města Bystřice nad Pernštejnem ukládá odboru financí provedení
Rozpočtového opatřeny ve výši 556 826,-Kč včetně DPH.

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

19-14-11

: Rozpočtová opatření

Popis

: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení provedená rozpočtová opatření
– pro rok 2018 – příjmová č. 44, financování č. 76

Usnesení

: Rada města schvaluje provedení rozpočtových opatření:
- pro rok 2018 – příjmová č. 44, financování č. 76

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Jurošová

19-04-12

: Nákup nových židlí do KD

Popis

: Správa majetku předkládá Radě Města na schválení podpis smlouvy a rozpočtové
opatření na nákup židlí do velkého sálu Kulturního domu. Dle nabídky je cena
stejná jak při nákupu židlí do malého sálu z loňského roku a oproti židlím do
malého sálu jsou tyto židle vybaveny magneticky odnímatelným číslováním
v opěráku židle a navíc se dodává i číslování řady. Dále jsou v nabídce i vozíky na
převážení židlí. S největší pravděpodobností se, ale nebude kupovat všech 25 ks
jak je v nabídce. Tento počet upřesní paní ředitelka Hanáková po odzkoušení na
sále malém, kde již nové židle s vozíky jsou. Celková částka je 1 546 319,50,- Kč
vč. DPH. Jelikož si uplatníme odpočet DPH tak se výše DPH vrátí na odpočtu.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje:
- Nákup 500 ks stohovatelných židlí včetně příslušenství do velkého sálu
Kulturního domu.
- Podpis smlouvy s firmou FORM, spol. s r. o. Poručíka Hoši 512/2A
Kozmice ICO: 43964532 ve výši 1 546 319,50,- vč. DPH.
Ukládá odboru financí vypracování rozpočtového opatření ve výši 246 319,50,- Kč

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý

19-04-13

: Statistika provozu z radaru v Domanínku

Popis

: Předkládám statistiku z měřícího dopravního radaru v Domanínku. Kromě grafů za
období od 18. října 2018, tj. ode dne, kdy byl plnohodnotně uveden do provozu a
plné funkčnosti, ještě přidávám grafy za období od začátku roku 2019, kdy už
provoz nebyl nijak ovlivněn stavbou kanalizace a uzavírkami komunikace apod.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí statistické údaje o provozu
v Domanínku za období od 18. 10. 2018 a pověřuje místostarostu k jednání
s dopravní policií o dopravních kontrolách v úseku Domanínek.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

19-04-14

: Kniha Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes - doplnění

Popis

: Součástí minule schváleného pořízení knihy Bystřice nad Pernštejnem včera a
dnes nebylo pořízení současných fotografií. Z tohoto důvodu předkládám smlouvu
na pořízení „čerstvých“ fotografií s Pavlou Benešovou.

Usnesení

: Rada města schvaluje smlouvu o dílo s Pavlou Benešovou na pořízení fotografií
do knihy Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes.
Rada města ukládá finančnímu odboru provedení rozpočtového opatření ve výši
35 000,- Kč vč. DPH.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: tajemník

19-04-15

: 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:

typ smlouvy
Kupní smlouva
Kupní smlouva
Kupní smlouva
Smlouva o
spolupořadatelství
Smlouva o dílo
Smlouva o koupi

Částka bez
DPH

předmět smlouvy
ZŠ TGM – školní nábytek
ZŠ TGM – laboratorní
nábytek
ZŠ TGM – kuchyňský
nábytek
Spolupořadatelství
outdoorfilm
Architektonická studie
parkovací dům
Automobil Škoda Fabie

Smluvní strana

předkládá

260 994
461 567

Artspect a. s.
Promidi. s.r.o.

Sitař
Sitař

363 039

Artspect a. s.

Sitař

Outdoor films
s.r.o.
PPP spol. s. r. o.

Chalupová

TOP autosalon
Blansko s. r. o.

Starý

16 000
195 000
279 001

Starý

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: tajemník

19-04-16

: Žádost o přidělení bytu v DPS – Oldřich Beneš, nar. 15. 7. 1954, Lipová
894, Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o přidělení bytu č. 125

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

v DPS panu Oldřichu Benešovi, nar. 15. 7. 1954, Lipová 894, Bystřice nad
Pernštejnem. Pečovatelskou službu využívá a bude využívat.
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přidělení bytu č. 125 v DPS panu

Oldřichu Benešovi, nar. 15. 7. 1954, Lipová 894, Bystřice nad Pernštejnem.
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:
: Drahomíra Lukšová

19-04-17

: Žádost o přidělení pečovatelského bytu, Pod Horou 119, Bystřice nad
Pernštejnem – Věra Šindelková, nar. 10. 12. 1935, Zlatkov 46

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o přidělení pečovatelského

1

bytu č. 4 , Pod Horou 191, Bystřice n.P. paní Věře Šindelkové, nar. 10.12.1935,
Zlatkov 46. Paní Šindelková splňuje kritéria přidělení pečovatelského bytu
(pečovatelskou službu bude využívat, není dlužníkem města, nevlastní nemovitost
k bydlení, je starší 70 let).
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přidělení pečovatelského bytu č.

4, Pod Horou 191, Bystřice n.P. paní Věře Šindelkové, nar. 10.12.1935, Zlatkov
46.
Hlasování
Zodpovídá

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

19-04-18

: Schválení podnájemní smlouvy o podnájmu nebytových prostor

Popis

: Město Bystřice n. P. ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko bude realizovat

0 Nehlasoval: 1

výstavu prací z mezinárodní výtvarné soutěže z minulého roku a současně
prezentovat město v Praze v Jindřišské věži. Výstava navazuje na výstavu
v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina během května. Odtud se také použijí
některé materiály.
Město si pronajímá prostory o celkové výměře 42 m2 na dobu 1. 7. 2019 – 31. 8.
2019 za 20 000 Kč. Jedná se o exkluzivní prostory, které zviditelní Město Bystřice
n. P. a mikroregion v hlavním městě.
Financování této akce je v rozpočtu Města Bystřice n. P. na rok 2019.
Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy o podnájmu nebytových

prostor za 20 000 Kč v Jindřišské věži v Praze za účelem výstavy obrázků z
mezinárodní výtvarné soutěže.
Hlasování
Zodpovídá

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

19-04-19

: Fond Vysočiny – Rekonstrukce webových stránek Areálu sportu

Nehlasoval:

1

Popis

: Fond vysočiny – program Informační a komunikační technologie 2019
Ing. Mašík požádal město o možnost podání žádosti na rekonstrukci webových
stránek, protože Areál sportu není oprávněným žadatelem. Webové stránky jsou
zastaralé a neumožňují používání současných aplikací.
Celková částka projektu
Požadovaná dotace
Spoluúčast města

66 671 Kč
40 000 Kč - 60 %
26 671 Kč - 40 %

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podání žádost o dotaci do Fondu
Vysočiny v programu Informační a komunikační technologie 2019 na projekt
Rekonstrukce webových stránek Areálu sportu.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Alena Prudká

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

1

Příští zasedání rady města se bude konat: 16. 4. 2019
V Bystřici nad Pernštejnem dne 26. 3. 2019

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Martin Horák
místostarosta města

