Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č. 9 /2016
konaného dne 25.05.2016
v 15:00 hodin,

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem
Přítomni
Členové zastupitelstva : Mgr.Alois Bouček, 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, Mgr.Vlasta Moncmanová, Ing. Josef Samek
S poradním hlasem
: JUDr. Eva Špatková
Hosté
: Vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P., ředitelé městských společností a
zástupci firmy Cooper Standard : p. Barák a p. Dolák
Omluveni
: MVDr. Petr Dvořák, Petr Hanzlík
Nepřítomni
: MVDr. Petr Dvořák, Petr Hanzlík
Ověřovatelé zápisu
- Ing. Josef Samek
- Antonín Tulis

Schválení ověřovatelů zápisu
Hlasování : Pro: 18 Proti: 0
Počet přítomných zastupitelů : 20

Zdržel se: 1

Nehlasoval:

4

Schválení pořadu jednání
Hlasování

: Pro: 20 Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

3

POŘAD ZASEDÁNÍ
1/ 9
2/ 9
3/ 9

/ 2016 Schválení spolufinancování dotace na průmyslovou zónu
/ 2016 Prodej pozemku v průmyslové zóně
/ 2016 Volba člena osadního výboru Karasín

USNESENÍ:
01/09/2016
Popis

: Schválení spolufinancování dotace na průmyslovou zónu
k řešení sociálních důsledků uzavírky
: Na základě zpracovaných materiálů
uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce Vláda ČR ve svém usnesení č.50 ze dne
25.1.2016 souhlasila s přípravou a výstavbou akce Průmyslová zóna Bystřice n.P. –
vnitřní infrastruktura při stanoveném způsobu financování podle pravidel Programu
na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPNI) s tím, že finanční
podpora Bystřici n.P. bude do výše 17 mil. Kč.

V současné době je připravena žádost k registraci projektu. Jako jedna z povinných
příloh je návrh na spolufinancování projektu (akce), který se dokládá usnesením
zastupitelstva spolufinancovat část projektu. Dle pravidel programu se jedná o min.
25%.
Z jednání : Tento materiál předložil zastupitelům ke schválení Ing.Straka a po
projednání jej zastupitelé schválili. Dostavil se akad.mal. Karel Rossí – počet
zastupitelů :21 !
Usnesení

: Zastupitelstvo města
I. Bere na vědomí podání žádosti o registraci projektu „Inženýrské sítě a
komunikace pro průmyslovou zónu Z111 Bystřice nad Pernštejnem“
„Inženýrské sítě a komunikace pro průmyslovou zónu Z111 Bystřice nad
Pernštejnem“
II. Schvaluje spolufinancování dotace do průmyslové zóny na akci
„Průmyslová zóna Bystřice n. P. – vnitřní infrastruktura“ dle pravidel
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
ve výši maximálně 13.976.000 Kč z vlastních zdrojů, minimálně
25 % z celkových způsobilých výdajů.

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0
Zodpovídá : Ing. Tomáš Straka
Termín
:
02/09/2016
Popis

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

2

: Prodej pozemku v průmyslové zóně
: a) Zastupitelstvo města schválilo dne 26.1. odkoupení pozemků od firmy K.
Hartwall s.r.o. . V dubnu 2016 byla uzavřena kupní smlouva s firmou K. Hartwall
s.r.o. . Hned byl vyhlášen záměr na prodej toho menšího pozemku p.č 2958/30
(který jsme koupili) o výměře 61 m2 firmě Cooper Standard Automotive Česká
republika . Tento pozemek leží uprostřed našeho pozemku, který byl nově oddělen
GP jako p.č. 2958/70 o výměře 25 836 m2 . Tento pozemek p.č. 2958/70 schválilo
Zastupitelstvo prodat firmě Cooper Standard Automotive Česká republika březnu
2016 . Po schválení prodeje p.č. 2958/30 může být uzavřena kupní smlouva s firmou
Cooper na oba pozemky..
b) S tím souvisí i dodatek ke kupní smlouvě s firmou K. Hartwall s.r.o. Cena do
kupní smlouvy s firmou K. Hartwall byla dohodnuta a odsouhlasena ve Finsku
v listopadu 2015. V té době (v loňském roce) ) nebyla z hlediska zákona o DPH
povinnost odvodu DPH ze strany firmy K. Hartwall z kupní ceny a proto cena na
lednovém zastupitelstvu byla schválena bez DPH za částku 340 Kč/m2. Protože
podpis smlouvy byl až v dubnu 2016 a po podpisu se objevila ze strany firmy K.
Hartwall povinnost odvodu DPH z kupní ceny , bylo s firmou dohodnuto , že po
schválení dodatku , který bude měnit kupní cenu jim doplatíme částku ve výši DPH .
Město si tuto částku uplatní a bude mu vrácena.
Z jednání : K tomuto bodu pohovořil starosta, předal slovo zastupitelům firmy
Cooper Standard Automotive Česká republika a ti podali o firmě základní informace
– viz audiozáznam. Poté byly body b) a a) schváleny.

Usnesení

: b)Zastupitelstvo města schvaluje dodatek ke kupní smlouvě s firmou K. Hartwall

s.r.o. , který mění kupní cenu . Dodatkem bude cena změněna z původních 340
Kč/m2 na částku 340 Kč/m2+ DPH.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se : 0
Nehlasoval: 2
a)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2958/30 o výměře 61 m2
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem firmě Cooper Standard Automotive Česká republika
. Cena 150 Kč+ DPH.
Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro:

Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
21
0
0
2
: karel paciska, josef vojta, ivan buchta, tomáš straka
:

03/09/2016 : Volba člena osadního výboru Karasín
Popis

:

Podle ust. § 120 zákona o obcích může zastupitelstvo v částech obce zřídit
místní nebo osadní výbory, které jsou minimálně tříčlenné. Členy osadního výboru
jsou občané přihlášení k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor
zřízen a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu osadního výboru volí
zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.
Zastupitelstvo města zřídilo na svém zasedání dne 17.12.2014 osadní výbory a
jmenovalo jejich členy. Složení osadních výborů vyplynulo z voleb provedených
v jednotlivých místních částech města.
Dne 4.5.2016 rezignoval na členství v osadním výboru Karasín pan František
Bartoň, nar. 24.5.1960, bytem Karasín čp. 12. Podle pořadí , a tedy počtu
získaných hlasů na kandidátní listině voleb do osadního výboru Karasín, které se
konaly v listopadu 2014, je prvním náhradníkem, který má nastoupit za
odstupujícího člena OV Karasín, paní Lenka Bednářová, nar. 3.4.1978, bytem
Karasín čp. 42.
Rada města projednala tuto změnu na svém zasedání dne 24.5.2016 a doporučila tuto
změnu zastupitelstvu města ke schválení.
Z jednání : S tímto návrhem seznámila zastupitele tajemnice JUDr.Eva Špatková, ti
jej projednali a bez připomínek schválili.

Usnesení

: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem
na
1) bere na vědomí rezignaci pana Františka Bartoně, bytem Karasín čp. 12
členství v osadním výboru Karasín
2) volí paní Lenku Bednářovou, bytem Karasín čp. 42 členkou osadního výboru
Karasín.

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková, tajemnice MěÚ
Termín
: splněno usnesením

2

Různé :
Starosta, místostarosta a tajemnice podali zastupitelům několik informací – viz audiozáznam.

Interpelace členů Zastupitelstva města :
Josef Soukop : vznesl dotaz ohledně problémů zaměstnanců v Areálu sportu – odpověděla
tajemnice – tyto interní stížnosti budou řešeny s jednatelem firmy a ne na jednání
zastupitelstva.
Diskuse občanů :
Paní Pechová : chválila vedení města za modernizaci městských bytů. Poukázala však na to,
že poškození dveří a oken je stále častější, že se vždy vše opraví, ale nehledá se viník, který
by měl nést odpovědnost a zaplatit opravu. Odpověděli : tajemnice a starosta – viz
audiozáznam.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 25.05.2016

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

…………………………………….
Ing. Josef Samek, ověřovatel zápisu

…………………………………….
Antonín Tulis, ověřovatel zápisu

