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

VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání
Zastupitelstva města Bystřice na Pernštejnem

č. 19/2018
konaného dne 12.9.2018
0a/19/2018 : Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení

: Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Bohumila Kotlána a MVDr.
Petra Dvořáka
Hlasování proběhlo aklamací, protože nefungovala technika.

0b/19/2018 : Schválení Programu jednání
Usnesení

: Zastupitelstvo města schvaluje Program jednání zastupitelstva č. 19/2018 dne
12.9.2018.

0c/19/2018 : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 18/2018
Usnesení

: Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 18/2018 bez
připomínek. O tomto bodu se nehlasovalo.

0d/19/2018 : Kontrola plnění úkolů ze zápisu zastupitelstva města č. 18/2018
Usnesení

: Zastupitelstvo města bere na vědomí splnění úkolu ze zápisu zastupitelstva města
č. 18/2018. O tomto bodu nebylo hlasováno.

01/19/2018 : Informace z Rady města
Usnesení

: Zastupitelstvo města bere na vědomí informace z Rady města konaných v době od
posledního zasedání zastupitelstva města.

02/19/2018 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
Usnesení

: Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti městského úřadu v době
od posledního zasedání zastupitelstva.

03/19/2018 : Pojmenování nové ulice – Dolinka
Usnesení

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem vydává v souladu s ust. § 84 odst.
2 zákona o obcích Rozhodnutí o vytvoření nového názvu ulice Dolinka s účinností
od 12.9.2018. Situace nové ulice je dána přiloženým plánem města.

4/19/2018

: Rozpočtová opatření

Usnesení

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje
rozpočtových opatření výdajového č. 8 a financování č. 5

5/19/2018

: Darovací

smlouva
tenisových kabin

s Tenisovým

klubem

na

provedení

dofinancování

Usnesení

: Zastupitelstvo Města schvaluje darovací smlouvu, kde dárce Tenisový klub
Bystřice nad Pernštejnem daruje Městu Bystřice nad Pernštejnem finanční dar
ve výši 416.316,- Kč za účelem dofinancování akce Stavební úpravy zázemí
Tenisového klubu Bystřice nad Pernštejnem

06/19/2018 : Zprávy o investicích
Usnesení

: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy Odboru správy majetku a investic o přípravě a
realizaci investic dle přílohy.

07/19/2018 : Vyhlášení záměru na prodej pozemků
Usnesení

: Zastupitelstvo města schválilo odložit projednání tohoto bodu a pověřuje vedení
města prověřit veškeré informace v této věci a teprve pak předložit
zastupitelstvu k projednání.

8/19/2018 : Majetkové převody
Usnesení

: 1)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 3058/88 o výměře 244
m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
. Cena 150
Kč/m2.
2)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku
o výměře 137 m2
v k.ú. Domanín od p.
. Cena 219 Kč/m2.
3) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č.
o výměře
58 m2 v k.ú. Kozlov u Lesoňovic manž.
. Cena 150 Kč/m2.
4) Zastupitelstvo města schvaluje koupi 1/28 p.č. 321/15 o výměře 233 m2 ,
1/28 p.č. 321/16 o výměře 102 m2 , 1/28 p.č. 321/17 o výměře 4710 m2 , 1/28
p.č. 321/18 o výměře 358 m2 v k.ú. Karasín do podílu 10/700 od obce
Nyklovice .Cena 3474 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje koupi 1/28 p.č. 321/15 o výměře 233 m2 , 1/28
p.č. 321/16 o výměře 102 m2 , 1/28 p.č. 321/17 o výměře 4710 m2 , 1/28 p.č.
321/18 o výměře 358 m2 v k.ú. Karasín do podílu 10/700 od obce Písečné .
Cena 3474 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje koupi 1/28 p.č. 321/15 o výměře 233 m2 , 1/28
p.č. 321/16 o výměře 102 m2 , 1/28 p.č. 321/17 o výměře 4710 m2 , 1/28 p.č.
321/18 o výměře 358 m2 v k.ú. Karasín do podílu 10/700 od obce Rovečné .
Cena 3474 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje koupi 1/28 p.č. 545/1 o výměře 10 751 m2 ,
1/28 p.č. 545/2 o výměře 198 m2 , 1/28 p.č. 553/2 o výměře 28 471 m2
v k.ú. Karasín do podílu 11/728 od obce Rovečné . Cena 32 073 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje koupi 1/28 p.č. 545/1 o výměře 10 751 m2 ,
1/28 p.č. 545/2 o výměře 198 m2 , 1/28 p.č. 553/2 o výměře 28 471 m2
v k.ú. Karasín do podílu 11/728 od obce Písečné . Cena 32 073 Kč.
5)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 1099/29 o výměře 1 m2, p.č.
1099/30 o výměře 17 m2 , p.č. 1099/31 o výměře 1 m2, p.č. 1099/38 o výměře
1 m2 a p.č. 1099/39 o výměře 43 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od firmy
Stavoflos s.ro. Cena 329,51 Kč /m2 + DPH.

09/19/2018 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních
z grantového programu trenérů mládeže pro 2. kolo 2018
Usnesení

dotací

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje veřejnoprávní
smlouvy na neinvestiční dotace z grantu trenérů mládeže na 2. pololetí 2018
dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.

10/19/2018 : Žádost jednatele Lesního společenství obcí s.r.o. pana Juračky a
poskytnutí návratné finanční výpomoci a schválení veřejnoprávní

smlouvy o poskytnutí
společenství obcí s.r.o.
Usnesení

návratné

finanční

výpomoci

Lesního

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí návratné
finanční výpomoci fi Lesní společenství obcí s.r.o. ve výši 1.500.000,- Kč a dále
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci s fi Lesní společenství obcí s.r.o. ve výši 1.500.000,- Kč se způsobem
splácení : 1. splátka k 15.12.2019 – 500.000,- Kč, 2. splátka – k 15.12.2020 –
500.000,- Kč, 3. splátka – k 15.12.2021 – 500.000,- Kč.

11/19/2018 : Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Bystřice n.P.
Usnesení

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku města Bystřice nad Pernštejnem č. 1/2018 , kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Bystřice nad Pernštejnem.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 13.06.2018

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

