Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č. 8 /2016
konaného dne 09.03.2016
v 15:00 hodin,

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem
Přítomni
Členové zastupitelstva : Mgr.Alois Bouček, Petr Hanzlík, Ing.Zdeněk Mašík, Ing.Hicham Nemrah,
Mgr.Miroslav Novák, Ing.Emil Ondra, Ing.Karel Pačiska, Hanička
Pečinková, MUDr.Miluše Sáblíková, Antonín Tulis, Mgr.Josef Vojta,
Ing.Bohumil Kotlán, Mgr.Martin Bárta, Mgr.Martin Horák, Ing.Vít
Novotný, Josef Soukop, Ing.Pavel Koscielniak, akad. mal. Karel Rossí,
PhDr. Vladimír Cisár, Mgr. Martin Svoboda
S poradním hlasem
: JUDr. Eva Špatková
Hosté
: Vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P., ředitelé městských společností
Omluveni
: Mgr.Vlasta Moncmanová, MVDr. Petr Dvořák, Ing. Josef Samek
Nepřítomni
: Mgr.Vlasta Moncmanová, MVDr. Petr Dvořák, Ing. Josef Samek
Ověřovatelé zápisu
- Ing.Nemrah
- akad.mal. K.Rossí
Nesplněné usnesení ( termín plnění )
: Úkoly byly splněny
Námitky členů ZM proti zápisu č.6/2015 : Žádné nebyly
Žádné nebyly
Námitky členů ZM proti zápisu č.7/2016 :

Schválení ověřovatelů zápisu
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0
Počet přítomných zastupitelů : 18

Zdržel se: 1

Nehlasoval:

5

Schválení pořadu jednání
Hlasování

: Pro: 18 Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

5
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Informace z rady města
Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
Vyhodnocení amnestie na poplatky z prodlení
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací z grantových
programů trenérů mládeže a sportovních a volnočasových aktivit –
pravidelná činnost pro rok 2016
Zprávy o investicích
Schválení odůvodnění veřejné zakázky a schválení zadávací dokumentace
veřejné zakázky Stavební úpravy Bytových panelových domů na S II
Majetkové převody
Rozpočtové opatření pro grantový program – Obnova fasád na Masarykově
náměstí

USNESENÍ:
01/08/2016 : Informace z rady města
Popis

Usnesení
Hlasování

: Informace z jednání Rady města Bystřice n.P. konaných v době od posledního
zasedání zastupitelstva do dnešního dne podal místostarosta Mgr.Josef Vojta, na
zasedání se dostavila MUDr.Sáblíková – počet zastupitelů : 19 ! Na základě
informací z mimořádné RM č.4/2016 ze dne 29.února se rozvinula živá diskuse
ohledně uvolnění Ing. Buriana, Ph.D. z funkce jednatele obou společností. Na četné
dotazy Ing. Novotného, p. Hanzlíka, p. Tulise, MUDr. Sáblíkové a Mgr. Bárty
týkajících se důvodu odchodu a zajištění dalšího provozu Centra Eden odpověděli
starosta a místostarosta – viz audiozáznam. Poté zastupitelé vzali informace na
vědomí a schválili je.
:
: Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 4

02/08/2016 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
Popis
Hlasování

O činnosti MěÚ Bystřice n.P. informovala zastupitele tajemnice MěÚ JUDr. Eva
Špatková, zastupitelé neměli žádné dotazy, zprávu vzali na vědomí a schválili.
: Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5

:

03/08/2016 : Vyhodnocení amnestie na poplatky z prodlení
Popis

: Zastupitelstvo na svém jednání dne 30.9.2015 vyhlásilo amnestii na poplatky
z prodlení za pronájem bytů na období od 1.10.2015 do 29.2.2016.
Tato akce byla úspěšná, využilo ji celkem 71 občanů , z toho 6 již v bytech nebydlí
a zůstaly po nich dluhy na nájemném, případně jen neuhrazené poplatky z prodlení.
Podařilo se vybrat 600 423,- Kč dlužného nájemného, dále nám jeden dlužník
uhradil 8 194,- Kč nákladů soudního řízení. Celkem tedy 608 617,- Kč.
Na základě této amnestie bylo prominuto 737 937,- Kč na poplatcích z prodlení
/ proti 5 174 802,- Kč při amnestii v roce 2012/. Dle nové úpravy od 1.1.2014 se
změnila výše poplatků z prodlení , není již tak vysoká, proto jsou to podstatně menší
částky, jen u dluhů vzniklých před 1.1.2014 jsou vysoké poplatky z prodlení.
Nejvyšší prominutá částka u jednoho člověka je 223 856,- Kč poplatků z prodlení.
S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů nepřikládáme přehled osob a
jednotlivých prominutých částek. Pro členy zastupitelstva jsou tyto údaje
k nahlédnutí na OBH.
Z jednání : S tímto materiálem seznámila zastupitele Ing. Vančová, odpověděla na
dotazy pana Soukopa a Ing. Koscielniaka a zastupitelé předložený materiál schválili.

Usnesení

: Zastupitelstvo Města Bystřice n. P. bere na vědomí vyhodnocení vyhlášené amnestie.
Amnestii využilo 71 občanů, bylo vybráno 608 617,- Kč dlužného nájemného a
8 194,- Kč nákladů soudního řízení.
Zastupitelstvo promíjí podle § 85 písm. f) zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů poplatky z prodlení za dlužné nájemné vyplývající z vyhlášené
amnestie ve výši 737 937,-Kč.

Hlasování : Pro: 17 Proti: 1
Zodpovídá : Ing.Vančová
Termín
: Usnesením

Zdržel se: 1

Nehlasoval:

4

04/08/2016 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací z grantových
programů trenérů mládeže a sportovních a volnočasových aktivit –
pravidelná činnost pro rok 2016
Popis

: V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města a současně smlouvy na tuto dotaci a to v částce nad 50 tis. Kč.
Předkládáme zastupitelstvu ke schválení smlouvy přesahující 50.000,- Kč, na
základě kterých město poskytne podporu z grantového programu trenérů mládeže a
grantového programu sportovních a volnočasových aktivit – pravidelná činnost.
Žádosti o fin. prostředky z obou programů byly projednány komisí sportu a mládeže
dne 29. února 2016 a její návrh na rozdělení prostředků bude předložen Radě Města
Bystřice n. P. na jednání dne 8.3.2016.
Protože v době odesílání předkládacích zpráv pro jednání zastupitelstva nebude
rozdělení projednáno a schváleno radou, přikládáme předběžně v příloze návrh
komise na rozdělení prostředků.
Příloha se schváleným rozdělením grantů a seznamem veřejnoprávních smluv, které
přesáhnou 50.000,- Kč, budou předloženy zastupitelstvu před samotným jednáním
zastupitelstva.
Z jednání : Po předložení tohoto materiálu zastupitelům ke schválení nastala živá
diskuse, do které se zapojili Mgr. Bouček, paní Pečinková, pan Soukop, Ing. Nemrah
a Mgr. Bárta – na jejich dotazy odpovídali Ing. Svobodová, starosta a za komisi
mládeže a sportu Mgr. Bouček – viz audiozáznam. Poté byl návrh schválen.

: Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím neinvestičních dotací z grantových
programů města dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv uvedených v příloze.
Hlasování : Pro: 17 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5
Zodpovídá : Svobodová
Termín
: splněno usnesením
Usnesení

05/08/2016 : Zprávy o investicích
Popis

: Celkem 6 ks zpráv rozdělených rovnoměrně po třech mezi akce ukončené a
připravované.
Z jednání : Při projednávání tohoto bodu se dostavil na jednání Mgr. Horák – počet
zastupitelů : 20 ! Na základě připomínky Ing. Novotného v Usnesení tohoto bodu
05/08/2016 nahradit místo „schvaluje“ - „bere na vědomí“ – bylo opraveno ihned.
Zastupitelé vzali zprávy na vědomí a schválili je.

Usnesení

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

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0
Zodpovídá : Sitař
Termín
:

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

3

06/08/2016 : Schválení Odůvodnění veřejné zakázky a návrhu zadávacích podmínek

pro veřejnou zakázku Stavební úpravy bytových domů na SII
Popis

: Správa majetku a investic předkládá Zastupitelstvu Města ke schválení Odůvodnění
veřejné zakázky a zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku Stavební úpravy
bytových domů na SII. Jak jistě víte, v letošním roce nás čeká velká investiční akce a
to zateplení bytových panelových domů na sídlišti II. Jelikož rozpočtové náklady na
tuto stavbu překročili 50 000 000,- Kč, jedná se dle § 16a zákona č. 137/2006 Sb. o
významnou veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu, se dle §156 odstavec 4 zákona č.
137/2006 Sb. schvaluje Odůvodnění veřejné zakázky Zastupitelstvem Města a je to
podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. Odůvodnění veřejné zakázky je
dokument popisující účelnost zakázky, přiměřenost požadavků na technické
kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek a stanovení
základních hodnotících kritérií. Kompletní dokument je nedílnou přílohou této
předkládací zprávy. Další dokument, který předkládám ke schválení je návrh
zadávacích podmínek, podle kterého dokončíme zadávací dokumentaci pro výběr
zhotovitele. Tento dokument popisuje všechny zadávací podmínky, které jsou dle
zákona 137/2006 sb. nutné k výběru zhotovitel stavby a dokument je nedílnou
součástí předkládací zprávy.
Z jednání : Tento návrh předložil zastupitelstvu ke schválení pan Starý, to jej
projednalo a schválilo bez připomínek.

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Odůvodnění veřejné
zakázky a návrhu zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku Stavební úpravy
bytových domů na SII.
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : Starý
Termín
: Schválením
Usnesení

07/08 /2016 : Majetkové převody
Popis
: 1) V souvislosti s obnovou polní cesty pod železniční tratí na hranici katastrálního
území Rovné a Divišov jsme museli dohodnout směnu pozemků , abychom získali
pozemky pro plánovanou cestu. Cesta se obnovuje z důvodu , že ČD uzavřeli přejezd
, který sloužil pro vlastníky pozemků za tratí. Stavební komise i Rada doporučují
vyhotovení GP , na jehož základě byl zveřejněn záměr. Osadní výbory souhlasí se
směnou. Záměr byl zveřejněn .
2) po dokončení kanalizace v místní části Domanín došlo k opravě komunikací .
V jednom místě byla původní komunikace velmi úzká , byly tam problémy se zimní
údržbou a pro vlastníky nemovitostí za tímto úsekem problematický dovoz uhlí a
podobně. S vlastníky sousedního pozemku bylo dohodnuto , že nám část svého
pozemku přenechají pro rozšíření komunikace a město vybuduje opěrnou zídku ,
která bude držet pozemek nad ní , protože je tam naráz asi 1 m převýšení. Dále bylo
dohodnuto , že po kolaudaci provedeme majetkoprávní vypořádání Dohodou o
vypořádání vzájemných vztahů. Stavební komise i Rada doporučují Zastupitelstvu
tuto dohodu ke schválení. Osadní výbor doporučuje tuto dohodu také ke schválení.
3)Pro plánovanou cyklostezku do Domanína postupně vykupujeme pozemky mezi
silnicí a Domanínským potokem .
4)Pro stavbu akce „Chodník a autobusová čekárna Vírská „ jsme museli zasáhnout
do pozemků Úřadu pro zastupován státu ve věcech majetkových . Řešili jsme s nimi
následné majetkoprávní vypořádání , zda prodej nebo břemeno . Nakonec jsme se
dohodli na koupi obou těchto pozemků , protože na nich budou naše stavby , jak

záliv pro autobusy tak i autobusová čekárna.
5)V místní části Vítochov máme podobný problém . Autobusová čekárna stojí zčásti
na našem pozemku a zčásti na pozemku Úřadu pro zastupování. . Stejně tak s nimi
byla dohodnuta koupě .
6)Majitelka objektu na ulici Zahradní požádala město o prodej předzahrádky , která
byla historicky připojena k domu . Její parcela naopak zasahuje do komunikace ,
proto stavební komise i Rada doporučují výměnu . Byl vyhotoven GP , na jehož
základě byl zveřejněn záměr . Komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod
ke schválení .
7)Pan Michal Fendrych , majitel objektu bývalého obchodu na Voldáně nás požádal
o prodej části našeho pozemku v souvislosti s přestavbou objektu a jeho zateplením .
Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení GP , na jehož základě byl zveřejněn
záměr. Komise i Rada doporučují tento převod Zastupitelstvu ke schválení .
8)Pan Oto Lipovský je na základě restitučních nároků vlastníkem pozemků , které
leží mezi našimi pozemky v oblasti tréninkového hřiště a pozemků zemědělských ,
které má v nájmu (pachtu) naše firma Eden centre s.r.o. . Byl s ním dohodnut jejich
odkup. Stavební komise i rada doporučují tento převod ke schválení .
9) Na základě zveřejněného záměru na prodej pozemku v průmyslové zóně se
přihlásila firma Cooper –Standard . Vzhledem k tomu , že se jedná o dlouho
očekávanou investici do průmyslové zóny Rada města doporučuje Zastupitelstvu
tento převod ke schválení.
Z jednání : Návrh majetkových převodů ke schválení předložil zastupitelům starosta,
ti jej projednali bez připomínek a schválili.
Usnesení

: 1)Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města Bystřice nad
Pernštejnem do majetku p. J. Lukešové přejdou dle GP díly „f+e+b“ o výměře 57
m2 , p.č. 669/3 o výměře 143 m2 a p.č. 669/4 o výměře 204 m2 , z majetku p. J.
Lukešové do majetku města přejdou díly „ g+d“ o výměře 7m2. Vše v k.ú. Rovné .
Cena 10 Kč/m2. Rozdíl 397 m2 doplatí účastník směny p. J. Lukešová městu
Bystřice nad Pernštejnem.
2)Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o vypořádání vzájemných vztahů :
předmětem vypořádání je opěrná zeď (vybudovaná městem) na pozemku p.č. 479
dle GP , který je ve vlastnictví ½ Bohumila a ½ Boženy Proseckých a díl „d“ z p.č.
502/3 o výměře 2 m2 za cenu 10 000 Kč, proti tomu získá město do ½ B a ½ B
Proseckých díl „b“ z p.č. 479 o výměře 26 m2 za cenu 10 000 Kč .Obě pohledávky
se vzájemně započtou bez dalšího finančního vypořádání . Záměr byl zveřejněn.
3)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 683 o výměře 318 m2 v k.ú.
Domanín od p.J. Černé . Cena 20 Kč/m2 + úhrada daně z převodu nemovitostí.
4)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 532/3 o výměře 88 m2 a p.č.
532/5 o výměře 51 m2 od ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových .
Vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem . Cena dle znaleckého posudku .
5) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 65/4 o výměře 7 m2 v k.ú.
Vítochov od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Cena dle
znaleckého posudku.
6)Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města do majetku p. H.
Nedomové přejde díl „a“ z p.č. 1082/1 (dle GP) o výměře 78 m2 , z majetku p. H.
Nedomové do majetku města přejdou p.č. 1082/4 a 1116/3 (dle GP)o výměře 78 m.
Cena 150 Kč/m2.
7)Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu „a“ z p.č. 1175/4 o výměře 9 m2 vk.ú.

Bystřice nad Pernštejnem p. M. Fendrychovi . Cena 150 Kč/m2.
8)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 1939/1 o výměře 5953 m2 a
p.č. 1940 o výměře 801 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od p. O. Lipovského .
Cena 20 Kč/m2.
9)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 2958/69 (dle GP) o výměře 27 792 m2
a zároveň zřízení předkupního práva ve prospěch města k této parcele . Prodej ve
prospěch firmy Cooper –Standard Automotive Česká Republika s.r.o. . Cena 150
Kč/m2 + DPH.
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : josef vojta, karel paciska, ivan buchta , tomáš straka
Termín
:
08/08/2016
Popis

: Rozpočtové opatření pro Grantový program pro poskytování dotací – Obnova
fasád na Masarykově náměstí : Na pracovním jednání zastupitelstva v úterý 16.2.2016 byla představena možnost
formou dotací z rozpočtu města podpořit obnovu fasád na nemovitostech na
Masarykově náměstí, včetně základních pravidel pro poskytnutí dotace.
Městu se v minulých letech podařilo vkusně zrekonstruovat veřejná prostranství na
náměstí. K pozitivnímu a estetickému vnímaní náměstí a města jako celku patří i
kvalitně upravené fasády domů. Mnohým majitelům nemovitostí na náměstí se již
podařilo fasády domů opravit, ale zbývá cca 20 domů, které na opravu fasády čekají.
Dáváme na zvážení a k diskuzi, jestli nevytvořit pravidla, jak podpořit a finančně
motivovat majitele nemovitostí na náměstí k úpravě jejich domů (fasád na náměstí).
Města jejichž náměstí je součástí památkové zóny tyto pravidla vesměs mají.
Bystřice n.P. nemá vyhlášenou památkovou zónu, avšak tato pravidla by šla
s drobnými úpravami aplikovat i na domy na našem náměstí a tím podpořit a
motivovat majitele domů k obnově jejich nemovitosti.
K této myšlence nás rovněž vede žádost majitelů domu č. 60 manželů Reindlových,
kteří koupily od města dům s historicky cennou fasádou (byť ne památkové
chráněnou, jako je například objekt bývalé hospody U Čermáků). Mají snahu
zachovat strukturu i ráz této fasády, ale vzhledem k členitosti fasády je její obnova a
zachování v původním stavu finančně náročná (částka přesahuje 300 000 Kč).
V 90. letech město mělo v tehdejším programu fondu rozvoje bydlení rovněž
možnost, aby majitelé nemovitostí zažádali o podporu na obnovu fasád na náměstí.
V tehdejší době dle sdělení p. Bartoše byly poskytovány pouze bezúročné nebo nízko
úročené půjčky. Nebyly poskytovány finanční prostředky formou „dotace“. Nadále
platí možnost žádat o půjčku na výměnu oken a obnovu fasády z platného fondu
rozvoje bydlení, která je úročena 4 % Toto možnost platí pro všechny majitele
nemovitostí ve městě.
K dnešnímu dní máme informace od 5 majitelů domů na náměstí, že letošním roce
uvažují o obnově fasád na jejich nemovitostech.
V případě, že by se tato myšlenka stala od Vás podporovatelnou, je třeba učinit
následující kroky:

1. Vytvořit pravidla pro poskytování dotací na obnovu fasád, které bude
schvalovat rada města: návrh těchto pravidel Vám zasílám v příloze – zde
jsou kromě obecných pravidel pro poskytování dotací podle směrnice města
rovněž konkrétní pravidla a podmínky pro získání dotace.
Především pak maximální částka a maximální procento z uznatelných
nákladů. Navrhujeme max. podporu ve výši max. 50 000 Kč a max.
30% z uznatelných nákladů. Myslíme si, že výše dotace by měla být
spíše motivační, což dle našeho názoru je. Pro využití max. částky
50 000 Kč je třeba provést investici cca 170 000 Kč v uznatelných
nákladech.
Rovněž (i po vzoru ostatních měst) nechceme podporovat výměnu
stávajících oken za plastová a zateplování objektu (toto budou
neuznatelné náklady).
Řešení barevnosti fasád by mělo vycházet ze zpracované studie
barevnosti fasád na náměstí. Konkrétní návrhy popřípadě výjimky by
hodnotila stavební komise a schvalovala Rada města.
2. Pomocí rozpočtového opatření (zastupitelstvo v březnu) vyčlenit částku
z rozpočtu města pro grantový program. Navrhuje pro letošní rok vyčlenit
300 000 Kč tzn. při max. využití dotace budeme schopni podpořit 6 žadatelů.
V případě více žadatelů by se dotace poměrově snižovala.
3. Radou města schválit pravidla a vyhlásit grantový program s termínem
přijímání žádostí o dotaci
V případě, že tyto kroky úspěšně proběhnou, budeme mít cca od června možnost
poskytovat finanční prostředky na obnovu fasád na náměstí.
Z jednání : Návrh rozpočtového opatření pro grantový program – Obnova fasád na
Masarykově náměstí předložil zastupitelům ke schválení Ing. Straka, ti jej projednali
s drobnými dotazy PhDr. Cisára, Mgr. Bárty a paní Pečinkové – na jejich dotazy
odpověděli Ing. Straka a místostarosta – viz audiozáznam. Poté byl návrh schválen.
: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 300 000 Kč pro Grantový
program pro poskytování dotací – Obnova fasád na Masarykově náměstí a ukládá
finančnímu odboru toto rozpočtové opatření provést.
Hlasování : Pro: 18 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : Ing. Tomáš Straka, Ing. Jana Jurošová
Termín
:
Usnesení

Různé :
Starosta informoval zastupitele :
-o výstavbě nového závodu firmy Cooper – Standard v průmyslové zóně
-o výsledcích jednání se zástupci našich osadních výborů
-o konání letního filmového festivalu bratrů Čadíků.
Interpelace členů Zastupitelstva města :

Ing. Novotný – vznesl dotaz za občany bydlící v lokalitě Černého vršku ohledně budování
„točky“, dotaz ve věci budování myčky na ulici Větrná a ohledně stanovení výše ceny na
opravu Sokolovny – odpověděli místostarosta a starosta – viz audiozáznam.
Ing. Mašík – zastupitelům přečetl dopis paní Pechové, který se týkal dodržování vyhlášky
týkající se psů – odpověděl starosta.
Paní Pečinková – upozornila na špatný stav schodů a chodníku vedoucí k hřišti na sídlišti I –
zastupitelé pověřují vedení radnice sjednat v této věci nápravu.
MUDr. Sáblíková – vznesla dotaz ohledně parkovacích míst na ulici Kulturní – parkovacích
míst je málo, auta pak parkují na zeleni a to není dobře, nehledě na udělování pokut za špatné
parkování. Zastupitelé pověřují vedení města zabývat se tímto problémem a pokusit se jej
vyřešit.
Diskuse občanů :
Paní Vetešníková – dotazovala se, jak bude fungovat EDEN CENTRUM v budoucnu –
odpověděli starosta a místostarosta.
Pan Škrabal - chtěl vědět, zda se v budoucnu počítá se stavbou chodníku na S II kolem
kotelny – odpověděl starosta.
Ing. Mičín – poukázal na špatné parkování před zimním stadionem – odpověděl starosta, tato
situace se již řeší.
Pan Heger – navrhl k dotacím na fasády na náměstí přidat dotace na vybudování zábran proti
sněhu na střechách budov na náměstí – zastupitelé pověřují vedení radnice dát tento návrh do
podmínek. Mezi garážemi na Voldáně se neprohrnuje sníh – odpověděl starosta. Pan Heger
vznesl za obyvatele domu 989-990 žádost o skácení modřínu, který je vysoký, blízko domu a
znepříjemňuje občanům život. Zastupitelé pověřují vedení radnice vyřešením tohoto
problému.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 09.03.2016

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

…………………………………….
Ing. Hicham Nemrah, ověřovatel zápisu

…………………………………….
akad. mal. Karel Rossí, ověřovatel zápisu

Ing. Karel Pačiska
starosta města

