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. 6/2019

konané dne 07. 05. 2019
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, Ing. Emil Ondra
: Mgr. Josef Vojta
: Ing. Aleš Sitař, Mgr. Martin Rod, Ing. Vladimíra Peňázová, PhDr. Drahomíra
Lukšová, Ing. Tomáš Straka, Ing. Ivan Buchta, Ing. Jitka Zelená, Mgr.
Jaroslav Sláma, Zdeněk Skula
:-

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č.5/2019

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE

19-06-03

: Žádost o mimořádné přidělení bytu – Hana Ambrožová, nar. 1972, Ujčov 61
Poskytnutí příspěvku z grantového programu pro oblast spolková a zájmová
:
činnost pro rok 2019
: Zvýšení sazby za pachtovné za zahrádky

19-06-04

: Oprava opěrné zdi Rovné - rozpočtové opatření

19-06-05

: Zápis z komise výstavby ze dne 25. 04. 2019

19-06-06

: Informace ředitele ZŠ TGM. k provozním a investičním aktivitám

19-06-07

: Financování akcí: tělocvična Juda u ZŠ Nádražní

19-06-08

: Schválení dotace na obnovu fasády na Masarykově náměstí

19-06-09

: Zřízení budoucího VB – E.ON Distribuce a.s.

19-06-10

: Žádost ZUŠ o finanční příspěvek na dopravu

19-06-11

: Žádost o přidělení pokoje Daliboru Haluškovi

19-06-12

: Oznámení o schválení aktualizace Strategického rámce MAP II

19-06-13

: Jmenování jednatele/ředitele městské společnosti Bystřická tepelná s. r. o.

19-06-14

: Pravidla pro umísťování reklamních zařízení na majetku města

19-06-15

: Zápis ze zasedání DR Eden centre s. r. o.

19-06-16

: Zápis ze zasedání DR Areál sportu a kultury s. r. o.

19-06-01
19-06-02

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení
Hlasování

Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města

: Bystřice nad Pernštejnem č. 6/2019 ze dne 07. 05. 2019.
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Pro: 7 Proti:

Zodpovídá

: Ing. Karel Pačiska
USNESENÍ

19-06-01
Popis

: Žádost o mimořádné přidělení bytu – Hana Ambrožová, nar. 1972, Ujčov
61
: Paní Ambrožová pečuje o syna, Filipa Ambrože, nar. 12. 4. 1996, který je omezený
ve svéprávnosti, je invalidní, má přiznaný příspěvek na péči II. stupně
(středně těžká závislost). Paní bydlela se synem u přítele v Ujčově, nyní se
přestěhovala k dceři do Bystřice n. P., Spojovací 923, byt 2+1, 4. patro. Paní
Ambrožová žádá radu města o mimořádné přidělení bytu 2+1 v nižším podlaží nebo
s výtahem, z důvodu zhoršené mobility syna, viz příloha- žádost.

Paní Ambrožová uvedla, že je schopna získat finanční prostředky, aby složila jistotu
a předplacené nájemné, na výběrové řízení na přidělení bytu.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje přidělit pečovatelský byt Filipu
Ambrožovi, Pod Horou 191, Bystřice n. P., č. 2, který je nyní volný. Byt může paní
Hana Ambrožová se synem užívat do té doby, než se jí podaří získat vhodné bydlení.
Podmínky přidělení pečovatelského bytu přikládáme v příloze.
Paní Ambrožová ani její syn nemají dluhy vůči městu.
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem neschvaluje mimořádné přidělení bytu paní
Haně Ambrožové. Rada města schvaluje přidělení pečovatelského bytu, Pod Horou
191, č. 2, panu Filipu Ambrožovi, nar. 12. 4. 1996, Ujčov 61, zastoupeného
opatrovnicí, Hanou Ambrožovou, nar. 1972, Ujčov 61.

Hlasování

: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nehlasoval:

0

Zodpovídá : Drahomíra Lukšová

19-06-02
Popis

: Poskytnutí příspěvku z grantového programu pro oblast spolková a
zájmová činnost pro rok 2019

: Pro rok 2019 byla v rozpočtu města schválena na grantový program pro oblast
spolková a zájmová činnost částka 160.000,-Kč. V rámci výzvy k předkládání projektů
pro oblast spolková a zájmová činnost bylo do uzávěrky pro podávání žádostí
předloženo 6 žádostí v celkové hodnotě dotace 82.600,-Kč. Žádost Linky bezpečí z.s.
byla vyřazena z projednávání, protože nesplnila podmínky sídla v Bystřici nad
Pernštejnem a jejich místních částech, sídlo spolku je v Praze. Komise dále vyřadila
žádost SK Bystřicko z.s., protože požadovalo dotaci na projekt s názvem Dětský
Majáles, na tuto akci již dostal spolek SK Bystřicko dotaci ve výši 20.000 Kč
z grantového programu v oblasti kultury a společenského života pro rok 2019. Rada
města tuto dotaci schválila na zasedání 19. 3. 2019. Ostatní žádosti obsahovaly
požadované náležitosti.
Komise žádosti projednala a doporučila Radě města ke schválení v požadovaných
částkách. Celkově bude z grantu čerpáno v tomto kole 52.600 Kč.
Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto kola nebyla vyčerpaná celá alokovaná částka
rozpočtu ve výši 160.000,- Kč, komise pro oblast spolková a zájmová činnost se
usnesla na vyhlášení druhého grantového kola, na které zbývá 107.400,- Kč.
Vyhlášení druhého grantového kola proběhne nejpozději do 30. 6. 2019.

Č.j.

Název projektu

7021/2019 MS ČR v šermu fleretem

Žadatel
TJ SOKOL
Bystřice n. P.

Požadová
no
12.600

Dotace
12.600

7243/2019 10. výročí vzniku spolku

15.000

15.000

10.000

10.000

15.000

15.000

7574/2019 SK Bystřicko, z.s.

Dance style z.s.
Tradice
basketbalového
spolku
O poklad pánů z
Pernštejna
Dětský Majáles

15.000

0

7578/2019 Linka bezpečí, z.s.

Telefonní linka

15.000

0

82.600

52.600

7246/2019 Mgr. Miroslav Špaček
7573/2019 Junák, český skaut, Klen

Celkem

Usnesení

: 1) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje návrh komise pro spolkovou a
zájmovou činnost na rozdělení příspěvků z grantového programu pro oblast spolková
a zájmová činnost následovně:
Č.j.

Název projektu

Žadatel

7574/2019 SK Bystřicko, z.s.

TJ SOKOL
Bystřice n. P.
Dance style z.s.
Tradice
basketbalového
spolku
O poklad pánů z
Pernštejna
Dětský Majáles

7578/2019 Linka bezpečí, z.s.

Telefonní linka

7021/2019 MS ČR v šermu fleretem
7243/2019 10. výročí vzniku spolku
7246/2019 Mgr. Miroslav Špaček
7573/2019 Junák, český skaut, Klen

Celkem

Požadová
no

Dotace

12.600

12.600

15.000

15.000

10.000

10.000

15.000

15.000

15.000

0

15.000

0

82.600

52.600

2) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje VPS na poskytnutí neinvestiční
dotace z těchto grantových programů dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
3) Rada města Bystřice nad Pernštejnem pověřuje komisi pro spolkovou a zájmovou
činnost vyhlášením druhého kola grantového programu města pro spolkovou a
zájmovou činnost pro rok 2019 nejpozději do 30. 6. 2019.
Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0
: Ilona Hovorková

19-06-03

: Zvýšení sazby za pachtovné za zahrádky
: Při pachtu pozemků sloužících provozu zahrádek je dlouhodobě stanoveno
pachtovné 1,4 Kč/m2 za rok. Rada města na svém minulém zasedání pověřila odbor
správy majetku a investic navýšením této sazby. Odbor správy majetku navrhuje
Radě města schválit zvýšení sazby za pachtovné u zahrádek na 3 Kč/m2/rok.

Popis

Usnesení

: Rada města schvaluje zvýšení pachtovného za zahrádky na částku 3 Kč/m2/rok
s účinností od 1. 6. 2019.

Hlasování
Zodpovídá

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

19-06-04

: Oprava opěrné zdi Rovné - rozpočtové opatření
: V minulém roce jsme začali řešit opěrnou zeď v Rovném u čísla popisného 35, která
drží naši komunikaci a vzhledem ke stáří a zátěži vozidel je ve špatném technickém
stavu a majitelé přilehlého objektu se obávají, že dojde k sesunu na jejich dvorek a
nemovitost V loňském roce jsme nechali zjistit cenu betonových bloků z Prefy
Pardubice a předběžně si osadní výbor domlouval provedení od firmy p. Ťupy. Na
začátku letošního roku jsme si tuto variantu nechali posoudit dalšími stavebními
firmami a bylo zjištěno, že vzhledem k velkým rozměrům a váze je nutné provádět
mohutné základy, na které v daném profilu není místo. Proto jsme oslovili Colas a

Popis

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

SPH Stavby, aby zkusily nalézt jiné varianty, které by splnily stejný účel. Máme 4
nové varianty, z nichž nejlevnější a stavebně nejvýhodnější se jeví postavit to ze
štípaných betonových tvárnic. V rozpočtu na rok 2019 máme schváleno na tuto akci
100 tis. Kč. Nabídka od firmy SPH Stavby je za 167 000 Kč včetně DPH.
Usnesení

: Rada města schvaluje rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 67 000 Kč
na akci „Oprava opěrné zdi v Rovném u čísla popisného 35“ a pověřuje odbor
finanční provedením RO.

Hlasování
Zodpovídá

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

19-06-05

: Zápis z komise výstavby ze dne 25. 4. 2019

Popis

:

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

1. Tomáš FRYŠAVSKÝ, Lipová 892, Bystřice nad Pernštejnem
Žádost o prodej pozemku parc. č. 1870/2, 1870/1 a 1869 v k.ú. Bystřice n. P.
z důvodu výstavby RD.
Usnesení: Komise výstavby navrhuje odložení rozhodnutí z důvodu nutnosti
prověření možnosti napojení na sítě a návaznost na ÚP a prověření vlastnictví
garáže stojící na předmětném pozemku.
2. Alan TRULÍK, Višňová 865, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 2933/4 k.ú. Bystřice n. P. z důvodu výsadby
okrasných dřevin.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej části pozemku parc. č. 2933/4
v k.ú. Bystřice n. P. po vyhotovení GP, kterým bude odměřena komunikace, která
zůstane ve vlastnictví města. Cena 150 Kč/m2.
3. Lukáš a Šárka DVOŘÁČKOVI, 592 63 Štěpánov n. S. 261
Žádost o prodej pozemků parc. č. 3058/9, 3058/11 3058/1 k.ú. Bystřice n. P. za
účelem výstavby RD. Uvedené pozemky jsou zatíženy ochranným pásmem
vysokého napětí, jehož přeložku uvažuje žadatel provést na vlastní náklady.
V souvislosti s omezením využití pozemků navrhuje prodej pozemku za cenu
150,- Kč/m2.
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje RM prodej pozemků parc. č. 3058/9,
3058/11 a 3058/1 v k.ú. Bystřice n. P.
4. Vlastimil SVOBODA, Masarykovo nám. 4, Bystřice n. P.
Žádost o směnu pozemku parc. č. 1930/5 ve vlastnictví žadatele za 2 pozemky
určené k výstavbě RD v lokalitě Rovinky. Žadatel navrhuje doplatek 100,- Kč/m2.
Usnesení: Stavební komise nedoporučuje požadovanou směnu za podmínek
pana Svobody.
5. Radek JUDA, Černý vršek 844, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 3105/25 v k.ú. Bystřice n. P. o výměře 117 m2
za 15 000,- Kč – jedná se o dohodu mezi Městem a nájemcem, kdy nájemce
převezme do vlastnictví i opěrnou zeď, která podpírá předmětný pozemek.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 3105/25
v k.ú. Bystřice n. P. o výměře 117 m2 za 150,- Kč/m2 + opěrnou zeď na části
tohoto pozemku za 1,- Kč.
6. Věra MATOUŠKOVÁ, Černý vršek 828, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3087/1 v k.ú. Bystřice n. P. (za domem
č.p. 828).
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej části pozemku parc. č.
3087/1 v k.ú. Bystřice n. P. za cenu 150,- Kč/m2.
7. Vladimír KREJČÍ, Černý vršek 828, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3087/1 v k.ú. Bystřice n. P. (za domem
č.p. 828).
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej části pozemku parc. č. 3087/1
v k.ú. Bystřice n. P. za cenu 150,- Kč/m2.
8. Gabriela HALVOVÁ, Černý vršek 807, Bystřice n. P.
Žádost o souhlas s dodatečným povolením doplňkové stavby na pozemku parc. č.
3096/2 v k.ú. Bystřice n. P.
Usnesení: Stavební komise odkládá rozhodnutí do doby komplexního vyřešení
existence staveb v této lokalitě.(Doplní T. Straka)

Gabriela HALVOVÁ, Černý vršek 807, Bystřice n. P.
Žádost o souhlas s dodatečným povolením doplňkové stavby na pozemku parc. č.
3096/5 v k.ú. Bystřice n. P.
Usnesení: Stavební komise nedoporučuje RM povolení stavby na pozemku parc.
č. 3096/5 v k.ú. Bystřice n. P.
10. Jiří MENOUŠEK, Větrná 719, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemků parc. č. 2380/1, 2380/2, 2377/2, 2381/2, 2381/12,2379
v k.ú. Bystřice n. P..
Usnesení: Stavební komise doporučuje prodej pozemků parc. č. 2380/1, 2380/2,
2377/2, 2381/2, 2381/12,2379 v k.ú. Bystřice n. P. dle GP za 50,- Kč/m2 + cena
GP.
11. Jan HOLÝ, Bočkova 260, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 45/5 v k.ú. Domanínek.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 45/5 v k.ú.
Domanínek za 150,- Kč/m2 - vyhotovení GP.
12. Petr KNOLL, K Zámečku 1233, Bystřice n. P.
Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 45/3 v k.ú. Domanínek.
Jedná se o cca 20 x 3 m dle nákresu ve snímku KM.
Usnesení: Stavební komise doporučuje dlouhodobý pronájem části pozemku
parc. č. 45/3 v k.ú. Domanínek.
13. Alois ROSSÍ, K Zámečku 1221, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č72/1, k.ú. Domanínek, na kterou zasahuje
stavba nově postavené haly – cca 1 m2.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej části pozemku parc. č. 72/1
v k.ú. Domanínek, na kterou zasahuje stavba nově postavené haly 1 m2 – díl B
z parc. č. 72/1 k.ú. Domanínek za cenu 200,- Kč/m2 + DPH.
14. db Betonové jímky s.r.o., Stříbrná 851, Bystřice n. P.
Žádost o dočasný pronájem plochy 3 m x 20 m na pozemku parc. č. 2958/82
v k.ú. Bystřice n. P. pro dočasné uložení ocelových nosníků mostových jeřábů.
Usnesení: Stavební komise doporučuje pronájem plochy na pozemku parc. č.
2958/82 v k.ú. Bystřice n. P. na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.
15. Pavel KLUSÁK, Domanín 13, Bystřice n. P.
Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 100 v k.ú. Domanín (cca 50 m2)
z důvodu uskladnění palivového dřeva do doby jeho zpracování. Žadatel
vzhledem ke kůrovcové kalamitě nemá již vlastní pozemek vhodný k uložení
dřeva.
Osadní výbor nesouhlasí s pronájmem z důvodu nesouhlasu vlastníků
sousedních pozemků.
Usnesení: Stavební komise doporučuje pronájem části pozemku parc. č. 100
v k.ú. Domanín u Bystřice n. P. na dobu určitou 1 rok.
16. Petr JURAČKA, Karasín 53, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č.37/13 v k.ú. Karasín, na které se nachází
v současné době plot, který je ve vlastnictví žadatele.
Osadní výbor v Karasíně vydává souhlasné stanovisko.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej části pozemku parc. č. 37/13
k.ú. Karasín dle vyhotoveného GP - cena 150,- Kč/m2.
17. Petr DVOŘÁK, Pivonice 42, Bystřice nad Pernštejnem
Žádost o prodej části pozemku parc. č.211/2 v k.ú. Lesoňovice z důvodu lepší
obslužnosti vedlejšího pozemku parc. č. 211/1, který je ve vlastnictví žadatele.
Osadní výbor souhlasí s prodejem pozemku.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej části pozemku parc. č. 211/2
dle GP – cena 20,- Kč/m2.
18. Stanislav ŠANDERA, Rovné 72, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č.681 v k.ú. Rovné, kterou žadatel
dlouhodobě užívá. Jedná se cca o 20 m2.
Osadní výbor souhlasí s prodejem.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej části pozemku parc. č. 681 a
710 k.ú. Rovné dle GP (GP zaměří skutečný stav opěrné zdi a oplocení) cena
150,- Kč/m2.
19. Pavel KORBÁŘ, Voldán 655, Bystřice n. P.
9.

Žádost o povolení oplocení pronajatého pozemku parc. č. 215/1 k.ú. Kozlov.
Osadní výbor nedoporučuje povolení oplocení.
Usnesení: Stavební komise doporučuje povolení oplocení části pozemku parc. č.
215/1 k.ú. Kozlov jako stavbu dočasnou vázanou na trvání nájemní smlouvy.
20. Ing. Drahoslav MENČÍK, Kozlov 17, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 215/1 a koupi části pozemku parc. č.
215/5 v k.ú. Kozlov (ve vlastnictví žadatele).
Osadní výbor doporučuje směnu formou dvou kupních smluv.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej části pozemku parc. č. 215/1
za podmínky koupě části pozemku parc. č. 215/5 k.ú. Kozlov dle GP, který bude
ctít návrh osadního výboru. Cena 150 Kč/m2.
21. Bohumír OSTRÝ, Kozlov 4, Bystřice nad Pernštejnem
Žádost o směnu pozemků – část pozemku parc. č. 61 a část pozemku parc. č.
258/1 v k.ú. Kozlov.
Osadní výbor souhlasí.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej části pozemku parc. č. 258/1 a
koupi části pozemku parc. č. 61 k.ú. Kozlov (pozemek nutný k umístění kontejneru
na komunální odpad) dle GP – cena 150,- Kč/m2.
22. Milan JANČA, Domanín 1, Bystřice n. P.
Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 562 v k.ú. Domanín u Bystřice n. P. o
výměře 70 m2.
Osadní výbor souhlasí.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM pronájem části pozemku parc. č. 562
k.ú. Domanín o výměře cca 70 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
23. Petra SKALNÍKOVÁ, Okružní 967, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2735/3 k.ú. Bystřice n. P. o výměře1 m2,
který je zastavěn stavbou opěrné zdi a chaty.
Usnesení: Stavební komise doporučuje RM prodej části pozemku parc. č. 2735/3
k.ú. Bystřice n. P. o výměře 1 m2 za cenu 150,- Kč/m2.
24. Jiří BARTONĚK, Profimo s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár n. S.
Žádost o stanovisko k možnému odkupu stavebního pozemku v lokalitě Rovinky pro
výstavbu třech bytovek.
Usnesení: Stavební komise odkládá rozhodnutí do doby umístění domu pro seniory a
změny územního plánu na bytové domy.
Vůči žádnému ze žadatelů město neuplatňuje žádnou pohledávku.
Usnesení

1. Rada města navrhuje odložení žádosti o prodej pozemku parc. č. 2870/2, 1870/1 a
1869 v k.ú. Bystřice n. P.
2. Rada města schvaluje vyhlášení záměru a doporučuje ZM prodej části pozemku parc.
č. 2933/4 v k.ú. Bystřice n. P. Alanu Trulíkovi. Cena 150,- Kč/m2.
3. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemků parc. č. 3058/9, 3058/11 a 3058/1 v k.ú.
Bystřice n. P. Lukáši a Šárce Dvořáčkovým.
4. Rada města nedoporučuje ZM směnu části pozemku parc. č. 1930/5 za 2 pozemky
určené k výstavbě RD v lokalitě Rovinky s Vlastimilem Svobodou.
5. Rada města schvaluje vyhlášení záměru doporučuje ZM prodej pozemku parc. č.
: 3105/25 v k.ú. Bystřice n. P. o výměře 117 m2 za 150,- Kč/m2 + opěrnou zeď na části
tohoto pozemku za 1,- Kč Radku Judovi.
6. Rada města schvaluje vyhlášení záměru a doporučuje ZM prodej části pozemku
parc. č. 3087/1 v k.ú. Bystřice n. P. Věře Matouškové. Cena 150,- Kč/m2.
7. Rada města schvaluje vyhlášení záměru a doporučuje ZM prodej části pozemku
parc. č. 3087/1 v k.ú. Bystřice n. P. Vladimíru Krejčímu. Cena 150,- Kč/m2.
8. Rada města navrhuje odložení žádosti do doby komplexního vyřešení všech staveb
v této lokalitě.
9. Rada města nesouhlasí s dodatečným povolením stavby Gabriely Halvové na pozemku
parc. č. 3096/5v k.ú. Bystřice n. P.

10. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemků parc. č. 2380/1, 2380/2, 2377/2,
2381/2, 2381/12 a 2379 v k.ú. Bystřice n. P. Jiřímu Menouškovi.
11. Rada města schvaluje vyhlášení záměru a doporučuje ZM prodej části pozemku
parc. č. 45/5 v k.ú. Bystřice n. P. Janu Holému. Cena 150,- Kč/m2.
12. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 45/3
v k.ú. Domanínek o výměře 60 m2 Petru Knollovi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou pro obě strany za 500,- Kč/rok.
13. Rada města schvaluje vyhlášení záměru a doporučuje ZM prodej části pozemku
parc. č. 72/1 v k.ú. Domanínek A. Rossímu, cena 200,- Kč/m2 + DPH.
14. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č.
2958/82 v k.ú. Bystřice n. P. na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou firmě db
Betonové jímky, s.r.o., cena 500,- Kč/rok.
15. Rada města neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 100
k.ú. Domanín.
16. Rada města schvaluje vyhlášení záměru a doporučuje ZM prodej části pozemku
parc. č. 37/13 k.ú. Karasín Petru Juračkovi. Cena 150,- Kč/m2.
17. Rada města schvaluje vyhlášení záměru a doporučuje ZM prodej části pozemku
parc. č. 211/2 v k.ú. Lesoňovice Petru Dvořákovi. Cena 20,- Kč/m2.
18. Rada města schvaluje vyhlášení záměru a doporučuje ZM prodej části pozemku
parc. č. 381 a 710 k.ú. Rovné Stanislavu Šanderovi. Cena 150,- Kč/m2.
19. Rada města neschvaluje povolení dočasné stavby oplocení části pozemku parc. č.
215/1 k.ú. Kozlov Pavlu Korbářovi.
20. Rada města schvaluje vyhlášení záměru a doporučuje ZM prodej části pozemku
parc. č. 215/5 k.ú. Kozlov Drahoslavu Menčíkovi za 150,- Kč/m2 a dále doporučuje ZM
koupi části pozemku parc. č. 215/5 k.ú. Kozlov, cena 150,- Kč/m2.
21. Rada města odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku parc. č. 258/1 k.ú. Kozlov
Bohumíru Ostrému a odkládá rozhodnutí o koupi části pozemku parc. č. 61 k.ú. Kozlov.
Rada pověřuje OSMI projednáním předmětné transakce s dotčenými majiteli nemovitostí.
22. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 562
k.ú. Domanín o výměře cca 70 m2 Milanu Jančovi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou pro obě strany, cena 3,-Kč/m2/rok.
23. Rada města schvaluje vyhlášení záměru a doporučuje ZM prodej pozemku dle GP
parc. č. 2735/3 k.ú. Bystřice n. P. o výměře 1 m2 Petře Skalníkové. Cena 150,- Kč/m2.
25. Rada města navrhuje odložení žádosti Jiřího Bartoňka do doby umístění domu pro
seniory a změny územního plánu na bytové domy v této lokalitě.
Hlasování : Pro: 6 Proti:
Zodpovídá : Martin Horák

1 Zdržel se:

0

Nehlasoval:

0

19-06-06

: Informace ředitele ZŠ T.G.Masaryka k provozním a investičním aktivitám

Popis

:

Usnesení

: Rada města schvaluje neprovádět rekonstrukci elektroinstalace na ZŠ T.G.Masaryka a
povoluje využít prostředky z provozního rozpočtu a investičního fondu školy dle přílohy 1906-06-p1, tak aby provozní rozpočet školy a investiční fond školy nebyly přečerpány.

Rada Města Bystřice n. P. na minulém zasedání řešila žádost ředitele ZŠ T.G.Masaryka
o navýšení provozního a investičního příspěvku. Tento neschválila a uložila řediteli školy
informovat Radu o dalších krocích.
Ředitel školy upřednostňuje financovat ze svého provozního rozpočtu a investičního
fondu náklady související s nárůstem počtu tříd, dovybavením nově zrekonstruovaných
učeben … (dle přílohy 19-06-06-p1 Rady č. 6/2019). Rekonstrukce elektroinstalace
plánovaná na školní prázdniny obsažená v rozpočtu Města v částce 500 tis. Kč by v tomto
případě neproběhla.
Zdůvodnění ředitele školy a aktualizované dovybavení je obsaženo v Příloze č.1 Přílohou
č. 2 je první strana revizní zprávy z listopadu 2019.
Ředitel školy již dlouhou dobu usiloval o opravu elektroinstalace a to také zdůvodňoval
předchozí revizní zprávou o stavu elektrického vedení, která doporučovala její
rekonstrukci, což bylo projednáno a odsouhlaseno ředitelem školy a finance ve výši 500
tis. Kč byly rezervovány v rozpočtu města pro rok 2019. Při finalizaci rozpočtu rekonstrukce
se částka navýšila na 850 tis. Kč, přičemž bylo ústně projednáno a odsouhlaseno ředitelem
školy, že na tuto prioritní opravu bude použito 350 tis. Kč z investičního fondu školy.

Hlasování : Pro:

5

Proti:

2

Zdržel se:

0

Nehlasoval: 0

Zodpovídá : Ing. Blanka Svobodová

19-06-07
Popis

Usnesení

: Financování akcí: tělocvična Juda u ZŠ Nádražní
: Akce Centrum úpolových sportů – přístavba cvičebny JUDA k ZŠ Nádražní pomalu finišuje.
Akce pokračuje z loňského roku, část realizačních výdajů byla uhrazena v roce 2018 a
návrh rozpočtu pro rok 2019 jsme dělali na podzim loňského roku dle odhadu toho, co bude
fakturováno v roce 2018 a co přejde do roku 2019. Moc jsme se netrefili, protože zaplaceno
bylo oproti rozpočtu o více než 1 milion méně. Plus vícepráce již Radou schválené i ty, které
k pojednání připravujeme, a plus vedlejší vyvolané náklady s přeložkou metropolitní optické
sítě, který má jeden ze svých uzlů v budově ZŠ Nádražní právě v místě, kde jsme judárnu
přistavovali. Suma sumárum je třeba zajistit k profinancování celkem 1.670 tis., přičemž cca
1,1 milionu je převod nevyčerpaných zdrojů roku 2018 a zbytek jsou peníze navíc. Protože
tady ale uplatňujeme odpočet DPH na vstupu, činí vrácená DPH z těchto „nadrozpočtových
výdajů“ skoro 300 tisíc, takže s vícenáklady to není zas tak zlé.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje financování akce Centrum úpolových
sportů – přístavba cvičebny JUDA k ZŠ Nádražní částkou 1.670.000,- Kč.

Hlasování : Pro:
7
Proti:
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař

19-06-08
Popis

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá

19-06-09
Popis

0

Zdržel se:

0

Nehlasoval:

0

: Schválení dotace na obnovu fasády na Masarykově náměstí
: V rozpočtu města 2019 po jeho schválení je alokována částka ve výši 150 000 Kč pro
Grantový program pro poskytování dotací – Obnova fasád na Masarykově náměstí.
Na konci roku 2018 Rada města vyhlásila tento Grantový program a na základě
zveřejněné výzvy v termínu podávání žádostí jsme obdrželi žádost od pana Richarda
Musila, č.p. 2, Bystřice n. P. Pan Musil by rád v letošním roce provedl celkovou opravu
čelní fasády a požaduje spolufinancování ve výši max. 25 000 Kč. Žádost kladně
projednala stavební komise. Celková výše dotace bude upřesněna na základě
závěrečného vyúčtování a skutečně vynaložených výdajů.
: Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Grantového programu – Obnova fasád na
Masarykově náměstí panu Richardu Musilovi č. p. 2 Bystřice n. P. dle pravidel
grantového programu ve výši max. 25 000 Kč.
: Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Ing. Tomáš Straka
: Zřízení budoucího VB – E.ON Distribuce a.s.
: Pro potřeby stavebního řízení na akci obnova VN vedení v k.ú. Domanínek , která
spočívá ve vedení VN a kabelu telekomunikačního, 3 x příhradový stožár, jeden
betonový sloup a 4x ekvipotencionální uzemnění. Budoucí VB bude ve prospěch
E.ON Distribuce a.s. Budoucí VB bude úplatné a na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení budoucího VB ve prospěch E.ON Distribuce a.s.
spočívající v umístění vedení VN a kabelu telekomunikačního , 3x příhradového
stožáru , 1x betonového sloupu a 4x ekvipotencionálního uzemnění na části pozemků
p.č. 76, 152, 151/4, 151/8, 146/1, 161/8, 161/5, 157/2 a 142/2 v k.ú. Domanínek .
Budoucí VB bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 20 800 Kč + DPH a VB
bude na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá

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

19-06-10

: Žádost ZUŠ o fin. příspěvek na dopravu
: ZUŠ Bystřice n. P. byla vybrána za Kraj Vysočina, aby reprezentovala se svým
dechovým orchestrem v koncertním programu dne 1. 6. 2019 v Senátu Parlamentu
ČR v rámci festivalu ZUŠ OPEN.

Popis

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Jedná se o účast 42 žáků a 3 pedagogů s hudebními nástroji, doprava bude
realizována autobusem.
Paní ředitelka žádá tímto radu o příspěvek na dopravu ve výši 15.000,- Kč.
Program akce uvádíme v příloze.
Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje navýšení provozního příspěvku pro ZUŠ
Bystřice nad Pernštejnem ve výši 15.000,- Kč na dopravu dechového orchestru na
ZUŠ OPEN v Praze a zároveň ukládá FO udělat v této výši rozpočtové opatření.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Svobodová

19-06-11

Hlasování
Zodpovídá

: Žádost o přidělení pokoje Daliboru Haluškovi
: Pan Dalibor Haluška je nájemce bytu číslo 14 o velikosti 2+1 v domě číslo popisné
952, Hornická ulice, Bystřice nad Pernštejnem. V současné době je ve výpovědi byt
číslo 15 sousedící s bytem pana Halušky o velikosti 1+1. Pan Haluška žádá o
pronájem pokoje sousedního bytu. Má v úmyslu připojit tuto místnost ke svému bytu
a zvětšit tímto zásahem jeho byt na byt o velikosti 3+1.
Jako důvod uvádí, že má dvě děti a byt pro jeho rodinu začíná být těsný.
: Rada nesouhlasí s přidělením pokoje bytu číslo 15 k bytu pana Halušky. Taková
změna není možná. Městu by po této změně zůstala z původního bytu 1+1 k pronájmu
pouze kuchyň s koupelnou a WC. Rada Města doporučuje panu Haluškovi získat větší
byt ve výběrovém řízení.
.
: Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Ing. Věra Vančová

19-06-12

: Oznámení o schválení aktualizace Strategického rámce MAP II

Popis

Usnesení

Popis

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

: Povinnou aktivitou MAP II je i aktualizace stávajících dokumentů MAP, konkrétně pak
Strategického rámce, který byl schválen v prosinci 2017.
V lednu 2019 realizační tým MAP II oslovil všechny ředitele a zřizovatele škol ORP
Bystřice nad Pernštejnem k aktualizaci údajů poskytnutých na konci roku 2017. Řada
škol za uplynulé období podané projekty zrealizovala nebo nyní realizuje, v tabulkách
pak došlo k vyjádření se k reálnému stavu. Stávající projekty mohly být upraveny,
mohly být zařazeny i projekty nové, tak, aby byla možnost podávat žádosti o
poskytnutí dotací či grantů průběžně dle vypisovaných výzev.
Dne 20. 3. 2019 byl Strategický rámec v aktualizovaném znění jednohlasně Řídícím
výborem schválen. Následně byl zveřejněn na webových stránkách Bystřice nad
Pernštejnem a zaslán na krajské pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj pro vložení
do registru územní dimenze.
Další aktualizace proběhne v říjnu 2019.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí informaci o schválení
aktualizované verze Strategické rámce MAP II.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Zelená Jitka

19-06-13

: Jmenování jednatele/ředitele městské společnosti Bystřická tepelná s. r.

Popis

: Bylo vypsáno výběrové řízení na místo jednatel/ředitel společnosti Bystřická tepelná
s. r. o. Přihlásilo se celkem 12 uchazečů, přičemž jeden se těsně před výběrovým
řízením odhlásil. První kolo výběrového řízení proběhlo 10. 4. 2019 (zápis je
přílohou1), když výběrová komise vybrala čtyři uchazeči pro účast ve druhém kole.
Jeden z finalistů se odhlásil, takže komise vybírala ze třech uchazečů. Výběrová
komise doporučuje radě jmenovat na funkci jednatel/ ředitel Bystřická tepelná s. r. o.
pana Ing. Tomáše Pištěka (příloha 2). Zároveň je nutné odvolat z funkce jednatele

o.

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Josefa Vojtu. Pracovní smlouva a smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti
bude předložena na příští RM.
Usnesení

: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Bystřická tepelná s.r.o. podle
ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zákona o obcích
odvolává
- Mgr. Josefa Vojtu z funkce jednatele společnosti Bystřická tepelná s.r.o.
s účinností od 31. 7. 2019
jmenuje
- Ing. Tomáše Pištěka, nar. 1. 7. 1979, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Nový
dvůr 449 do funkce jednatele společnosti Bystřická s.r.o.
s účinností od 1. 8. 2019
Rada města ukládá tajemníkovi provést změny v zápisech společností v Obchodním
rejstříku.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: starosta

19-06-14

: Pravidla pro umísťování reklamních zařízení na majetku města
: V současné době absentuje zpoplatnění velkoplošných reklamních zařízení
instalovaných na majetku města (např. kruhový objezd u Penny, billboard u
autobusového nádraží apod.). Předloženými pravidly bychom rádi nastavili systém,
a to od procesu zpracování žádosti zájemce až po uzavření příslušného smluvního
instrumentu obsahujícího cenu za umístění reklamní plochy.

Popis

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení

: Rada města bere na vědomí přípravu pravidel pro umísťování reklamních zařízení
na majetku města.
Rada pověřuje OSMI prověřením smlouvy s Mr. Magic, prověřit umístění
informačních tabulek na VO, systém jejich povolování a podat informaci RM.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
: Mgr. Rod, Ing. Jurošová

19-06-15

: Zápis ze zasedání DR Eden centre s. r. o.

Popis

: Dne 24. 4. 2019 proběhlo druhé zasedání dozorčí rady Eden centre s. r. o., zápis
je přílohou.

Usnesení

: Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady Eden centre s. r. o.

Hlasování
Zodpovídá

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

19-06-16

: Zápis ze zasedání DR Areál sportu a kultury s. r. o.

Popis

: Dne 25. 4. 2019 proběhlo zasedání dozorčí rady Eden centre s. r. o., zápis je
přílohou.

Usnesení

: Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady Areál sportu a kultury s. r. o.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

Ostatní:
- termíny rad pro druhé pololetí 2019: 9. 7., 6. 8., 27. 8., 17. 9., 8. 10., 5. 11., 26. 11., 17. 12.
- termíny zastupitelstev pro druhé pololetí 2019: 11. 9., 27. 11. (pracovní rozpočtový seminář),
18. 12.

-

rada města pověřuje OSMI předložením prodejních a nájemních cen městských nemovitostí

Příští zasedání rady města se bude konat: 28. 5. 2019
V Bystřici nad Pernštejnem dne 07. 05. 2019

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Martin Horák
místostarosta města

