Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor správní a školství
Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem,
566 590 311, e-mail: posta@bystricenp.cz
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Ze dne:
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E-mail:
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Datum:

Zítková
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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon") Vám v reakci na Vaši žádost doručenou dne 18.05.2022 Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace.
Žádost:
Zápisy ze schůzí rady města Bystřice nad Pernštejnem konaných v období od 16. března 2022
do 18. května 2022
Poskytnutí informace:
Požadované informace zasíláme v příloze.

S pozdravem
Mgr. Jana Zítková
oprávněná úřední osoba
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
odbor správní a školství
Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem,
tel. 566 590 311, e-mail: posta@bystricenp.cz
Vaše č. j.

Ze dne:

Naše č. j.
BYS 12050/2022

Vyřizuje:
Mgr. Jana Zítková

E-mail:
jana.zitkova@bystricenp.cz

Telefon:
566 590 364

Datum:
30.05.2022

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem jako povinný subjekt k poskytnutí informace dle ust.
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl o žádosti
(dále jen „žadatel“) ze dne 18.05.2022,
takto:
Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením § 8a zákona a čl. 6 odst. 1 písm.
a) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), se
žádost žadatele částečně odmítá tak, že v kopii požadovaných dokumentů (viz žádost ze dne
18.05.2022) nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení a třetích osob.
Odůvodnění:
Dne 18.05.2022 obdržel Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem žádost o poskytnutí
informací, v níž žadatel požadoval Zápisy ze schůzí rady města Bystřice nad Pernštejnem
konaných v období od 16. března 2022 do 18. května 2022.
Po posouzení žádosti správní orgán dospěl k závěru, že žádosti žadatele nelze zcela vyhovět, a
to s ohledem na ochranu osobních údajů.
Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o
odmítnutí části žádosti“.
Podle čl. 4 odst. 1 GDPR se osobními údaji rozumí „veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou
je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý
identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden
či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby“.
Podle čl. 4 odst. 2 GDPR je zpracováním osobních údajů „jakákoliv operace nebo soubor
operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování,
uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem,
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šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo
zničení“.
Povinný subjekt jako správce a zpracovatel osobních údajů dbá na to, aby subjekt údajů neutrpěl
újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu
před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů dle
uvedených předpisů. Pokud k tomu subjekt údajů nevysloví předem souhlas, tak zpracovateli
nevzniká žádné právo na to, aby tyto údaje poskytnul třetí osobě. Naopak zpracovatel údajů má
povinnost tyto údaje chránit před neoprávněným zpřístupněním osobám, které k jejich získání
nejsou oprávněny.
Povinný subjekt nemá od subjektů těchto údajů, které figurují v textu požadovaných dokumentů
žádosti o poskytnutí informací ze dne 18.05.2022, souhlas s předáním osobních údajů jiné
osobě, poskytnutí osobních údajů nesplňuje ani další podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 GDPR,
což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace
v souladu s § 8a zákona. Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí upřednostnil právo
na ochranu osobnosti a osobních údajů účastníků řízení a tzv. třetích osob podle čl. 10 Listiny
základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Povinný subjekt
má za to, že tímto rozhodnutím současně žadateli nijak výražně neomezil obsah poskytované
informace.
S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že žádost
žadatele o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob,
obsažených v textu požadovaných dokumentů, v souladu s ustanovením § 8a zákona ve spojení
s ustanovením § 15 odst. 1 zákona částečně odmítl a zasílá žadateli pouze anonymizovanou
kopii požadovaných dokumentů.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU
Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení ke
Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím zdejšího městského úřadu (§ 16 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb.).

Mgr. Jana Zítková
oprávněná úřední osoba

Rozhodnutí obdrží:

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem
566 590 311, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36

ZÁPIS
ze schůze
Rady města Bystřice nad Pernštejnem

č. 4/2022
konané dne 15.03.2022
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. Věra Vančová, Ing. Jana Jurošová, David Starý, Ing. Ivan Buchta
:-

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 3/2022

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE
22-04-01 :
22-04-02 :
22-04-03 :
22-04-04 :
22-04-05 :
22-04-06 :
22-04-07 :
22-04-08 :
22-04-09 :
22-04-10 :
22-04-11 :
22-04-12
22-04-13
22-04-14
22-04-15
22-04-16
22-04-17
22-04-18
22-04-19
22-04-20

:
:
:
:
:
:
:
:
:

22-04-21 :
22-04-22 :
22-04-23 :
22-04-24 :

Žádost o převod nájmu bytu – Šmejkal Jaroslav, Hornická 951/3, Bystřice n. P. na
Editu Jarošovou
Dlouhodobý pronájem pozemku dle Směrnice č. 5/2021
Žádost o pronájem bytu v DPS – paní Alena Pavlásková, nar. 07.10.1951, Višňová
916, Bystřice nad Pernštejnem
Výpůjčka exponátů Eden Centre, s.r.o.
Zápis z komise výstavby 03.03.2022
Žádost o převod nájmu bytu po zemřelém nájemci - Hamřík Adolf, Jívová 867/3
Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a společenského
života pro rok 2022
Žádost o individuální dotaci na XVIII. Festival historického šermu, hudby a tance
Zubštejn 2022
Úpravy centra Eden
Zřízení budoucího VB EG.D, a.s.
Zřízení služebnosti od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových +
RO na LP věcná břemena
Zřízení VB EG.D, a.s.
Zřízení VB EG.D, a.s.
Zřízení VB EG.D, a.s.
Výpověď z nájmu pozemku
Zánik předkupního práva
Materiální pomoc válkou postiženému ukrajinskému Trosťanci
Žádost o poskytnutí finančního daru pro SDH Rožná
Ozvučení LED stěny na náměstí v amfiteátru
Zřízení budoucího VB EG.D, a.s.
Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního
zůstatku
Návrh na vyhlášení titulu Nositel tradic roku 2022
Schválení podpisů smluv s EG.D, a.s.
Schválení financování publikace k oslavám 640. výročí písemné zmínky o obci
Bratrušín

22-04-25 : Schválení pokračování rekonstrukcí bytů v Bystřici nad Pernštejnem
Žádost o pronájem bytu v DPS – paní Alena Navrátilová, nar. 05.02.1951,
22-04-26 :
Karasín 13
22-04-27 : Evidence uzavřených smluv
Vyhlášení záměru výpůjčky objektu tzv. „Skautovny“ subjektu
22-04-28 :
Junák – český skaut, středisko Klen Bystřice nad Pernštejnem, z.s.
22 04-29 : Žádost o příspěvek na turistické značení

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města
Bystřice nad Pernštejnem č. 4/2022 ze dne 15.03.2022

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zodpovídá : Tajemník

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

0

USNESENÍ
22-04-01

: Žádost o převod nájmu bytu – Šmejkal Jaroslav, Hornická 951/3,

Popis

: Pan Šmejkal Jaroslav je nájemce bytu č. 3 v č. 951 na ul, Hornické v Bystřici
n. P. o velikosti 3+1. Stěhuje se do rodinného domu. Požádal o převod bytu na
Editu Jarošovou, Hornická č. p. 953, Bystřice n. P.
Bytové jádro bylo rekonstruováno, je vyzděno, ze strany pronajímatele byla
rekonstrukce povolena.
Žádost splňuje nové podmínky pro převod bytu na jiného nájemníka v případě
provedených úprav v bytě stanovené na jednání rady dne 08.06.2021 v bodě
č.j. 21-08-01. Paní Edita Jarošová nemá žádné pohledávky vůči pronajímateli,
souhlasí se složením předplaceného nájemného ve výši 300 000,- Kč.

Usnesení

: Rada Města Bystřice n. P. schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 3 v č. p. 951
na ul. Hornické v Bystřici n. P. o velkosti 3+1 paní Editě Jarošové, Hornická
č. p. 953, Bystřice n. P. za měsíční nájemné 50,- Kč/m2 na dobu určitou
s možností prodloužení nájemní smlouvy. Byt bude přidělen za podmínky, že
předplacené nájemné bude složeno na účet města ve výši 300 000,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová
: usnesením

22-04-02

: Dlouhodobý pronájem pozemku dle Směrnice č. 5/2021

Popis

: Reklamní agentura ak-media.cz požádala o umístění reklamního vozíku na
parcele 3085/1 (křižovatka u PENNY) s reklamou na volná místa Cooper od
16. 03. do 31. 05. 2022. Nájemné činí 2 662,- Kč.
33. Aleš Koželuh.- část p. č. 3085/1 (11 m2) od 17.03.2022 do 31.05. 2022
za 2 200,- Kč + 462,- Kč DPH.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavřít nájemní vztah s:
33. Aleš Koželuh.- část p. č. 3085/1 (11 m2) od 17.03.2022 do 31.05. 2022
za 2 662,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 1
: Alena Prudká
: usnesením

22-04-03

: Žádost o pronájem bytu v DPS – paní Alena Pavlásková, nar.
07.10.1951, Višňová 916, Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice n. P. na Editu Jarošovou

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval:

0

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o schválení pronájmu
bytu č. 87 v DPS paní Aleně Pavláskové, bude bydlet sama, nemá dluhy vůči
městu, bude využívat pečovatelskou službu. Nyní se byt rekonstruuje, vhodný
k nastěhování bude v květnu 2022.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje pronájem bytu č. 87 v DPS
paní Aleně Pavláskové, nar. 07.10.1951, Višňová 916, Bystřice nad
Pernštejnem.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:
: PhDr. Drahomíra Lukšová
: usnesením

22-04-04

: Výpůjčka exponátů Eden Centre, s.r.o.

Popis

: Ve spolupráci s ČEZ a.s. a Vysokém učení technickém v Brně jsme vytvořili
dva edukativní exponáty. ČEZ poskytl podporu ve výši 120 000,- Kč
prostřednictvím své nadace. VUT poskytlo vyučující, studenty a kow-how.
Vznikly dva exponáty, které obohatí expozici v pyramidě na Centru Eden.
Prvním exponátem je Galvanický článek, který nám ukazuje chování elektrod
(z různého materiálu) v elektolytu (naše tělo).
Druhým exponátem je Zábavný siloměr v podobě řídítek. Ty se pohybem
k sobě deformují a zabudovaný tenzometr měří deformaci. Dají se nastavit
různé úrovně, kdy testující osoba má udržet deformaci řídítek na definované
úrovni. K dispozici jsou dvoje řídítka, tak může jít o souboj dvou osob.
Díky covidu se tvorba exponátů opozdila. Centrum Eden je nyní pronajato. Se
současným provozovatelem uzavře město smlouvu o výpůjčce.

Usnesení

: Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce dvou exponátů: Zábavného
siloměru – řídítka a Galvanického článku mezi městem Bystřice n. P. a Eden
Centre s.r.o.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Mgr. Martin Horák
: 31.03.2022

22-04-05

: Zápis z komise výstavby 03.03.2022

Popis

:

Zdržel se: 0

0

Nehlasoval: 0

1. Ing. Josef KALÁŠEK, Rovné 25, 593 01 Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 684/2 o výměře 1 m 2 k. ú. Rovné
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej a
prodej části pozemku parc. č. 684/2 k. ú. Rovné o výměře 1 m 2 Ing. Kaláškovi.
Nutné vyhotovení GP.
2. Jan ŠEDÝ, Rovné 12, 59301 Bystřice n. P.
Žádost o prodej částí pozemku parc. č. 684/1 a 145/2 k.ú. Rovné
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej a
prodej části pozemku parc. č. 684/1 a 145/2 k.ú. Rovné panu J. Šedému. Je
nutné vyhotovení GP.
3. Město Bystřice n. P., Příční 405, Bystřice n. P
Koupě pozemku parc. č. 512 k. ú. Karasín od pana F. Bartoně.
Jedná se o komunikaci, která by pomohla řešení developerského záměru
manželů Horáčkových a Pospíšilových.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM koupi pozemku parc. č. 512 k.ú.
Karasín.
4. Libor JÍLEK, Vítochov 5, 593 01 Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 455/2 k.ú. Vítochov o výměře 100 m 2
z důvodu přičlenění k pozemku žadatele – cesta
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej a
prodej pozemku pac. č. 455/2 k. ú. Vítochov panu L. Jílkovi. Je nutné
vyhotovení GP.
5. Karel KOUKAL, Vítochov 6, Bystřice n. P.
Žádost o prodej pozemku parc. č. 455/1 k.ú. Vítochov o výměře 100 m2
z důvodu přičlenění k pozemku žadatele – cesta

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Usnesení

:

Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej a
prodej pozemku pac. č. 455/1 k. ú. Vítochov panu K. Koukalovi. Je nutné
vyhotovení GP.
Jiří ČÍŽEK, 592 52 Rožná 181
Žádost o prodej pozemku parc. č. 99/1 k.ú. Domanínek
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej a
prodej pozemku parc. č. 99/1 k. ú. Domanínek
Jiří MEJZLÍK, Černý vršek 823, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3083/8 k. ú. Bystřice n. P. – vjezd na
pozemek žadatele.
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje RM vyhlášení záměru na prodej a
prodej části pozemku parc. č. 3083/8 k. ú. Bystřice n. P. panu J. Mejzlíkovi.
Oldřich DVOŘÁK, Černý vršek 809, Bystřice n. P.
Žádost o souhlas s umístěním dočasné stavby na pozemku parc. č. 3096/23 a
3084/2 k. ú. Bystřice n. P.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje udělit souhlas s dočasnou stavbou
na pozemku parc. č. 3096/23 a 3084/2.
Josef DURANYK, Černý vršek 821, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3085/1 k. ú. Bystřice n. P. dle vyznačení
ve snímku KM.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej a
prodej části pozemku parc. č. 3085/1 k. ú. Bystřice n. P. panu Duranykovi.
Nutné vyhotovení GP.
Ing. Josef VYTLAČIL, Bočkova 292, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 332 k. ú. Bystřice n. P. o výměře cca 22
m2. Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna část garáže postavené v roce
1979 a část zahrady.
Usnesení: Komise výstavby odkládá rozhodnutí. Je třeba dořešit pozemek
města užívaný majitelem pro vstup ke vchodu RD.
Miroslava HŘEBAČKOVÁ, Konradova 2212/11, Brno
Žádost o prodej a koupi pozemků v k. ú. Karasín. Prodej pozemku parc. č. 44/6
k. ú. Karasín městu (ve vlastnictví žadatelky) a koupě části pozemku parc. č.
506/3 k. ú. Karasín dle skutečného oplocení pozemku žadatelky.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM koupi pozemku parc. č. 44/6 k. ú.
Karasin a dále doporučuje vyhlášení záměru na prodej a prodej části pozemku
parc. č. 506/3 (dle stávajícího oplocení pozemku) paní Hřebačkové.
Ing. František HUMPOLÍČEK, K Hájům 1216, Bystřice n. P.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2958/122 k.ú. Bystřice n. P. o výměře
cca 3000 m2 z důvodu výstavby haly pro strojírenskou výrobu.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM vyhlášení záměru na prodej a
prodej části pozemku parc. č. 2958/122 k. ú. Bystřice n. P. panu Humpolíčkovi.
1. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
části pozemku parc. č. 684/2 k. ú. Rovné o výměře 1 m 2 Ing. Kaláškovi. Nutné
vyhotovení GP. Cena 150,- Kč/m2 + DPH.
2. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
části pozemku parc. č. 684/1 a 145/2 k. ú. Rovné panu J. Šedému. Je nutné
vyhotovení GP. Cena 150,- Kč/ m2 + DPH.
3. Rada města doporučuje ZM koupi pozemku parc. č. 512 k. ú. Karasín od
F. Bartoně. Cena – 70,- Kč/m2.
4. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
pozemku pac. č. 455/2 k. ú. Vítochov panu L. Jílkovi. Je nutné vyhotovení GP.
Cena 150 Kč/ m2 + DPH.
5. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
pozemku pac. č. 455/1 k. ú. Vítochov panu K. Koukalovi. Je nutné vyhotovení
GP. Cena 150,- Kč/ m2 + DPH.
6. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
pozemku parc. č. 99/1 k. ú. Domanínek panu Čížkovi. Cena 150,- Kč/ m2 +
DPH.
7. Rada města nedoporučuje ZM vyhlášení záměru na prodej a prodej části
pozemku parc. č. 3083/8 k. ú. Bystřice n. P. panu J. Mejzlíkovi.
8. Rada města souhlasí s umístěním dočasné stavby Oldřicha Dvořáka na
pozemku parc. č. 3096/23 a 3084/2 k. ú. Bystřice n. P.
9. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
části pozemku parc. č. 3085/1 k. ú. Bystřice n. P. panu Duranykovi. Nutné

vyhotovení GP. Cena 150,- Kč/ m2 + DPH.
10. Rada města odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku parc. č. 332 k. ú.
Bystřice n. P. o výměře cca 22 m 2. Je třeba dořešit pozemek města užívaný
majitelem pro vstup ke vchodu RD.
11. Rada města doporučuje ZM koupi pozemku parc. č. 44/6 k. ú. Karasín a dále
schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej části pozemku
parc. č. 506/3 (dle stávajícího oplocení pozemku) paní Hřebačkové.
Cena 150,- Kč/ m2 + DPH.
12. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej
části pozemku parc. č. 2958/122 k. ú. Bystřice n. P. panu Humpolíčkovi.
Cena 200,- Kč/ m2 + DPH.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Mgr. Martin Horák
: Duben 2022

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

22-04-06

: Žádost o převod nájmu bytu po zemřelém nájemci - Hamřík Adolf,

Popis

: Pan Adolf Hamřík byl nájemce bytu č. 3 v č. 867 na ul. Jívové v Bystřici n. P. o
velikosti 2+1. Pan Hamřík zemřel a jeho vnuk Pavel Šurý žádá o převod nájmu
bytu na něj. V bytě nebyl hlášen jako spolubydlící osoba, nežil s ním ve
společné domácnosti, proto nemůže dojít k zákonnému přechodu nájmu.
Pan Šurý v žádosti uvádí, že se staral o svého dědu, bydlel s ním v bytě a
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu bylo nutno o něj pečovat.
Vzhledem k tomu, že v tomto případě se nejedná o zákonný přechod nájmu,
rada navrhuje, aby žadatel složil částku ve výši 300 000,- Kč na účet
pronajímatele a potom s ním bude uzavřena nájemní smlouva na tento byt.
Tato částka je stanovena dle aktuálních nabídek žadatelů o volný byt ve
výběrovém řízení.

Usnesení

: Rada souhlasí s přidělením nájmu bytu č. 3 v č. p. 867 na ul. Jívové v Bystřici
n. P. původního nájemce Adolfa Hamříka na jeho vnuka Pavla Šurého.
Rada požaduje složit na účet pronajímatele částku 300 000,- Kč jako
předplacené nájemné. V případě, že tato podmínka nebude splněna,
požadujeme byt v co nejkratší době vyklidit a vrátit zpět pronajímateli.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová
: usnesením

Jívová 867/3

22-04-07

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

: Poskytnutí příspěvku z grantového programu v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2022

Popis

: Pro rok 2022 byla v rozpočtu města schválena na grantový program v oblasti

kultury a společenského života částka 250.000,- Kč. V rámci výzvy
k předkládání projektů v oblasti kultury a společenského života bylo do
uzávěrky pro podávání žádostí předloženo 11 žádostí v celkové hodnotě dotace
208.000,- Kč. Všechny žádosti obsahovaly veškeré požadované náležitosti.
Po seznámení se s jednotlivými žádostmi a následnou diskuzí členů komise
nad těmito žádostmi bylo přistoupeno k hodnocení žádostí dle stanovených
hodnotících kritérií s výsledkem uvedeným v tabulce.
Komise kultury stanovila pořadí žádostí a vyhověla žádostem v pořadí 1 - 7
k plnému vykrytí. U žádosti v pořadí 8 komise kultury snížila požadovanou výši
dotace a u žádostí v pořadí 9 - 11 nepřiznala komise kultury žádnou dotaci.
Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto kola nebyla vyčerpaná celá alokovaná
částka rozpočtu ve výši 250.000,- Kč, komise kultury se usnesla na vyhlášení
druhého grantového kola, na které zbývá 111.000,- Kč. Vyhlášení druhého
grantového kola proběhne nejpozději do 31.5.2022.
Č. j.

Název projektu

Žadatel

Požadováno

Pořadí Dotace

Komořinka s
Akvartetem
2129/2022 1,2,3… rodina
Výstava 90 let
2134/2022 skautingu v Bystřici n.
P.

1709/2022

1651/2022 Dětský majáles 2022
Kulturní dědictví
2041/2022 UNESCO 2022 Polsko
Balady a romance –
2133/2022
Zimní pohádka
Symfonický koncert
orchestru společně
2132/2022 s dechovým
orchestrem ZUŠ a
hosty
1228/2022 Faktografická kniha –
Jak to bylo s partyzány
2120/2022 Wůdštok tančírna
1710/2022 Koncert duchovní
hudby – Exsultate,
jubilate
Natáčení klipu kapely
2121/2022
Rabies

Akvarteto, z.s.

17 000

1.

17 000

For Family.cz. z.s.
Junák – český
skaut, stř. Klen
Bystřice n. P.
Studentský klub
Bystřicko z.s.

20 000

2.

20 000

20 000

3.

20 000

20 000

4.

20 000

Slovanská unie z.s.

12 000

5.

12 000

SONK z.s.

20 000

6.

20 000

SONK z.s.

20 000

7.

20 000

Ing. Hynek Jurman

20 000

8.

10 000

Zbystři z.s.

20 000

9.

0

Akvarteto z.s.

19 000

10.

0

Ing. Arch. Marek
Petrik

20 000

11.

0

208 000

Usnesení

139 000

: 1) Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise kultury na rozdělení
příspěvků z grantového programu v oblasti kultury a společenského života
následovně:

Č. j.

Název projektu

1709/2022 Komořinka s Akvartetem
2129/2022 1,2,3… rodina
2134/2022

Výstava 90 let skautingu
v Bystřici n. P.

1651/2022 Dětský majáles 2022
2041/2022
2133/2022

2132/2022
1228/2022
2120/2022

Kulturní dědictví UNESCO
2022 - Polsko
Balady a romance – Zimní
pohádka
Symfonický koncert
orchestru společně
s dechovým orchestrem
ZUŠ a hosty
Faktografická kniha – Jak to
bylo s partyzány
Wůdštok tančírna

Koncert duchovní hudby –
1710/2022
Exsultate, jubilate
Natáčení klipu kapely
2121/2022
Rabies

Žadatel

Požadováno

Pořadí Dotace

Akvarteto, z.s.
For Family.cz.
z.s.
Junák – český
skaut, stř. Klen
Bystřice n .P.
Studenský klub
Bystřicko z.s.
Slovanská unie
z.s.

17 000

1.

17 000

20 000

2.

20 000

20 000

3.

20 000

20 000

4.

20 000

12 000

5.

12 000

SONK z.s.

20 000

6.

20 000

SONK z.s.

20 000

7.

20 000

Ing. Hynek
Jurman
Zbystři z.s.

20 000

8.

10 000

20 000

9.

0

Akvarteto z.s.

19 000

10.

0

Ing. Arch Marek
Petrik

20 000

11.

0

208 000

139 000

2) Rada města Bystřice n. P. schvaluje VPS na poskytnutí neinvestiční
dotace z těchto grantových programů dle přílohy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
3) Rada města Bystřice n. P. bere na vědomí, že druhé kolo grantového
programu v oblasti kultury a společenského života, na které zbývá 111 000,Kč bude vyhlášeno do 31.05.2022.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 1
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Mgr. Vlasta Moncmanová, předsedkyně komise kultury
: 31.03.2022

22-04-08 : Žádost o individuální dotaci na XVIII. Festival historického šermu,
hudby a tance Zubštejn 2022
Popis

: Pan Miroslav Hlinský, trvale bytem Ratiboř 285 požádal o příspěvek z rozpočtu
města ve výši 30.000,-Kč na pořádání festivalu historického šermu, hudby a tance
v prostorách hradu Zubštejn. Festival se uskuteční v termínu 23.- 24.07.2022.
Komisi kultury byla předložena žádost, členové komise souhlasí s přidělením
příspěvku v plné výši.

Usnesení : 1) Rada města Bystřice n. P. schvaluje individuální dotaci pro pana Miroslava
Hlinského, trvale bytem Ratiboř 285 ve výši 30.000,- Kč na pořádání
XVIII. Festivalu historického šermu, hudby a tance Zubštejn 2022.
2) Rada města Bystřice n. P. schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem s panem
Miroslavem Hlinským, trvale bytem Ratiboř 285 ve výši 30.000,- Kč na
pořádání XVIII. Festivalu historického šermu, hudby a tance Zubštejn 2022.
Zdržel se:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:

22-04-09

: Úpravy centra Eden

Popis

: Současný pronajímatel centra Eden žádá o úpravy, které by zatraktivnily a
zefektivnily toto centrum.
Předložil dvě žádosti, které jsou součástí příloh. Jedna se týká terénních úprav,
změny oplocení a zahradnických úprav. Druhá žádost směřuje k podnajmutí
části prostor farmy pro stolařskou dílnu.
Ve smlouvě jsou tyto žádosti podmíněny písemným souhlasem pronajímatele.
Vše bude zpracováno v souladu s platnými právními předpisy.

Usnesení

: Rada města schvaluje terénní úpravy, změnu oplocení a zahradnické úpravy
v centru Eden.
Rada města schvaluje podnájem části prostor farmy centra Eden.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Mgr. Martin Horák
: březen 2022

22-04-10

: Zřízení budoucího VB EG.D, a.s.

Popis

: Pro potřebu stavebního řízení na přípojku pro RD p. Tesaře je nutné zřídit
budoucí VB, které spočívá v právu uložení NN kabelu, jeho údržby a oprav do
našeho pozemku. Budoucí VB bude úplatné a na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Březen 2022

22-04-11

: Zřízení služebnosti od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech

Pro: 7
Proti:
0
Bc. Marcela Martínková
Splněno usnesením

Zdržel se: 0

0

Nehlasoval:

0

Nehlasoval: 0

zřízení budoucího VB ve prospěch EG.D, a.s.
spočívající v právu uložení NN kabelu, jeho údržby a oprav na části pozemku
parc. č. 1035 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem. Budoucí VB bude
úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 2000,- Kč + DPH a VB bude na dobu
neurčitou.
Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

majetkových + RO na LP věcná břemena

Popis

: V rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod chodníkem v Lesoňovicích
musíme ještě dořešit uložení našich sítí veřejného osvětlení a optické sítě do
pozemků státu. ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových musí
tyto pozemky zabřemenit a pak nám je bezúplatně převede.

Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města

Bystřice nad Pernštejnem od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových spočívající v právu uložení kabelů VO a chrániček optické sítě,
jejich údržby a oprav na pozemcích parc. č: 447/30, 447/77, 447/80, 447/84,
447/87, 447/89, 447/94, 447/98, 447/114, 447/125, 447/146, 447/147,447/148,
447/149, 447/150, 447/151, 447/153, 447/154, 447/157, 447/167, 447/169,
447/170 v k. ú. Lesoňovice. Služebnost bude úplatná za jednorázovou úplatu
ve výši 52 908,- Kč a služebnost bude na dobu neurčitou. Dále Rada města
schvaluje rozpočtové opatření na limitovaném příslibu „věcná břemena“
o 40 000,- Kč na úhradu shora uvedené služebnosti.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Březen 2022

22-04-12

: Zřízení VB EG.D, a.s.

Popis

: Se společností EG.D, a.s. máme zřízeno budoucí věcné břemeno na přípojku
pro průmyslový objekt v Domanínku. Nyní po dokončení akce a zaměření
skutečného stavu lze zřídit VB.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení VB ve prospěch EG.D, a.s. spočívající v právu

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

uložení NN kabelu, jeho údržby a oprav na části pozemcích parc. č. 72/6 a
72/7 v k. ú. Domanínek. VB bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 1000,Kč + DPH a VB bude na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Březen 2022

22-04-13

: Zřízení VB EG.D, a.s.

Popis

: Se společností EG.D, a.s. máme zřízeno budoucí věcné břemeno na hlavní
přívod pro průmyslovou zónu v Domanínku. Nyní po dokončení akce a
zaměření skutečného stavu lze zřídit VB.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení VB ve prospěch EG.D, a.s. spočívající v právu

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

uložení NN kabelu a kabelového pilíře, jeho údržby a oprav na části pozemcích
parc. č. 141, parc. č. 45/1, parc. č. 45/5, parc. č. 61/8 v k. ú. Domanínek.
VB bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč + DPH a VB bude
na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Březen 2022

22-04-14

: Zřízení VB EG.D, a.s.

Popis

: Se společností EG.D, a.s. máme zřízeno budoucí věcné břemeno pro nový
objekt pana Halušky. Nyní po dokončení akce a zaměření skutečného stavu
lze zřídit VB.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení VB ve prospěch EG.D, a.s. spočívající v právu

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

uložení NN kabelu a kabelového pilíře, jeho údržby a oprav na části pozemku
parc. č. 1117/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem. VB bude úplatné za
jednorázovou úplatu ve výši 2000,- Kč + DPH a VB bude na dobu neurčitou.

Hlasování

: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Zodpovídá
Termín

: Ing. Ivan Buchta
: Březen 2022

22-04-15

: Výpověď z nájmu pozemku

Popis

: Pan Korbář má od roku 1997 pronajatý pozemek na Kozlově. Pokoušel se tam
vybudovat školku, že bude prodávat různé stromky. Nyní přestal platit nájemné,
dostal 2 výzvy a nereaguje. Sice pozemek je plný dřevin, nevím, jak ho budeme
nutit uvést to do původního stavu. Nicméně výpověď je nezbytná. Taky dostává
výpověď z bytu.

Usnesení

: Rada

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Březen 2022

22-04-16

: Zánik předkupního práva

Popis

: Do Zastupitelstva města jde na schválení kupní smlouva s firmou REAP
investment, s.r.o. Tato kupní smlouva vychází z věcného předkupního práva,
které zastupitelstvo města v roce 2017 kupní smlouvou zřídilo. Protože REAP
nekupuje celý pozemek, ke kterému měl předkupní právo. Na zbývajícím
pozemku zůstane váznout nadále předkupní právo, abychom ho vymazali je
v kupní smlouvě tento zánik zmíněn. Navíc na zbývající část původního
pozemku máme zájemce. Proto je třeba, aby pozemek parc. č. 2958/122 byl
bez závazků.

Usnesení

: Rada města schvaluje zánik předkupního práva k parc. č. 2958/122 dle GP

města schvaluje výpověď Pavlu Korbářovi z nájmu pozemku
parc. č. 215/1 v k. ú. Kozlov založeného smlouvou ze dne 20.06.1997 ke dni
30.04.2022 a uvedení pozemku do původního stavu do konce 2022.
Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem pro společnost REAP investment, s.r.o.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Březen 2022

22-04-17

: Materiální pomoc válkou postiženému ukrajinskému Trosťanci

Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem již několik let spolupracuje s městem
Trosťanec z Ukrajiny. Mezinárodní spolupráce zejména na poli kultury, sportu a
školství byla navázána, protože Trosťanec je partnerským městem Vranova
nad Toplou, které je pro změnu partnerským městem Bystřice nad
Pernštejnem.
Vzhledem k válečné situaci a humanitární situaci na Ukrajině, která je
okupována ruskou armádou je důležitá rychlá pomoc ukrajinskému lidu, která
z pohledu města bude přímo směřována na naše partnerské město Trosťanec,
které již 02.03.2022 byl obsazen ruskou armádou. Trosťanec se nachází cca
35 km od hranic s Ruskem.
Pomoc bude realizována prostřednictvím polského partnerského města
Boguchwała, který se nachází v blízkosti ukrajinských hranic a „umí“ koridor
přímo pro postižený Trosťanec. Po konzultacích s partnerskými městy se jedná
zejména o zdravotnický materiál, který byl konzultován a realizován
prostřednictvím lékárny Arnika. K této dodávce se také připojí místní dobrovolní
hasiči, kteří uspořádali sbírku, která bude také převezena do města
Boguchwała a dále do města Trosťanec.
Kdo rychle dává, dva krát dává.

Usnesení

: Rada města schvaluje materiální, humanitární pomoc ve výši 258.673,- Kč pro
ukrajinské město Trosťanec dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a
pověřuje odbor financí provést toto rozpočtové opatření.

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: tajemník
: usnesením

22-04-18

: Žádost o poskytnutí finančního daru pro SDH Rožná

Popis

: SDH Rožná žádá o finanční dar na renovaci zásahového vozidla CAS24
postaveného na podvozku Tatra 815. Vozidlo je 19 let staré a rekonstrukce je
vyčíslena na cca 2,7 mil Kč.
Vzhledem k tomu, že pod naším městem působí celkem 7 jednotek SDH (BnP
I, BnP II, Divišov, Domanín, Dvořiště, Karasín a Rovné) je prioritou města
podpora právě těchto jednotek SDH.

Usnesení

: Rada města neschvaluje finanční dar na renovaci zásahového vozidla CAS24
pro SDH Rožná.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 5 Proti: 2
: tajemník
: usnesením

22-04-19

: Ozvučení LED stěny na náměstí v amfiteátru

Popis

: Pro zefektivnění a zmultifunkčnění LED stěny v amfiteátru navrhuje rada jeho
ozvučení. Byl osloven František Macháček z kulturního domu, aby navrhl a
nacenil možnosti ozvučení. Jsou zde čtyři varianty:

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

1. Varianta zapínání na dálku, tedy zesilovač stále pod proudem v
režimu spánku:
1x Zesilovač Crown CDi 2|300 - 34 000,- Kč
2x Outdoor reproduktory JBL Control 31 - (á 21 500,-) 43 000,- Kč
1x Mixážní pult Soundcraft Notepad 5 - 2690,- Kč
1x Záložní zdroj FSP Fortron champ rack 1K - 6790,- Kč
1x Práce + kabeláž, montážní materiál - 6000,- Kč
Celkem: 92 480 ,- Kč
2. Varianta zapínání lokálně, zesilovač zapnutý jen v případě potřeby:
1x Zesilovač Crown XTi 1002 - 17 000,- Kč alternativně nižší řada
Crown XLS Drivecore 1002 - 9490,- Kč Celková částka 67 970,- Kč
2x Outdoor reproduktory JBL Control 31 - (á 21 500,-) 43 000,- Kč
1x Mixážní pult Soundcraft Notepad 5 - 2690,- Kč
1x Záložní zdroj FSP Fortron champ rack 1K - 6790,- Kč
1x Práce + kabeláž, montážní materiál 6000,- Kč
Celkem: 75 480,- Kč
3. Varianta zapínání lokálně, zesilovač zapnutý jen v případě potřeby.
Třetinový výkon.
1x Zesilovač Crown XTi 1002 - 17 000,- Kč alternativně nižší řada
Crown XLS Drivecore 1002 - 9490,- Celková částka 44 970,- Kč
2x Outdoor reproduktory JBL HST - (á 10 000,-) 20 000,- Kč (Stejné
jsou použity na nádvoří Edenu.)
1x Mixážní pult Soundcraft Notepad 5 - 2690,- Kč
1x Záložní zdroj FSP Fortron champ rack 1K - 6790,- Kč
1x Práce + kabeláž, montážní materiál 6000,- Kč
Celkem: 52 480,- Kč
4. Varianta nákupu jedné aktivní reprobedny JBL EON, která by se
v případě potřeby dala do otevřeného okna bufetu na amfiteátru
1 x reprobedna JBL EON 612 - 12 000,- Kč
1 x kabel 3,5 jack na 2x XLR - 500,- kč

Celkem 12 500,- Kč
Pro snížení spotřeby elektrické energie navrhujeme koupi čidla jasu, instalace
včetně dopravy – 27 987,- Kč včetně DPH.
Usnesení

: Rada města schvaluje na LED stěnu v amfiteátru:
- koupi a instalaci čidla jasu za částku 27 987,- Kč,
- pořízení 3. varianty ozvučení ve výši 52.480,- Kč,- Kč.
Rada pověřuje odbor finanční provést rozpočtové opatření.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 1
: tajemník
: usnesením

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

22-04-20

: Zřízení budoucího VB EG.D, a.s.

Popis

: Pro potřebu stavebního řízení na přípojku pro TBG Beton v průmyslové zóně je
nutné zřídit budoucí VB, které spočívá v právu uložení NN kabelu, jeho údržby
a oprav do našeho pozemku. Budoucí VB bude úplatné a na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení budoucího VB ve prospěch EG.D,a.s.
spočívající v právu uložení NN kabelu, jeho údržby a oprav na části pozemku
parc. č. 2958/6 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem. Budoucí VB bude úplatné za
jednorázovou úplatu ve výši 5280 Kč + DPH a VB bude na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Březen 2022

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

22-04-21

: Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace s návrhem na

Popis

: Likvidátorka společnosti Poliklinika města Bystřice n. P. s.r.o. předkládá radě
města ve funkci valné hromady společnosti konečnou zprávu o průběhu
likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku. Schválení této zprávy je
posledním a konečným krokem v procesu likvidace společnosti. Po schválení
zprávy likvidátorka podá do 14 dnů daňové přiznání a za dalších 14 dnů požádá
FÚ o souhlas s výmazem z rejstříku. Následně proběhnou kontroly VZP a
OSSZ. Veškeré tyto dokladu poté budou odeslány na obchodní rejstřík se
žádostí o výmaz.

Usnesení

: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Poliklinika města
Bystřice n. P. schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace s návrhem na
rozdělení likvidačního zůstatku.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová
: 15.03.2022

22-04-22

: Návrh na vyhlášení titulu Nositel tradic roku 2022

Popis

: Pro rok 2022 byl vyhlášen již 11. ročník Nositele tradic Bystřicka. Komise pro
přípravu se sešla dne 8. března 2022 a projednala návrhy z předchozích let i
nové(viz. příloha).
Komise pro přípravu udělování tohoto titulu navrhla udělit titul Nositele tradic
Bystřicka pro rok 2022 za udržování tradice pekařství pro firmu Josef Sedlář Sedlářovo pekařství z Věchnova, která zahájila svůj provoz v září 1992, tedy
před 30 lety.
Návrh na své schůzi schvaluje také Mikroregion Bystřicko.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje udělit titul Nositel tradic Bystřicka pro rok
2022 pro pana Josefa Sedláře z Věchnova za udržování tradice pekařství.

rozdělení likvidačního zůstatku

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Svobodová
: usnesením

22-04-23

: Schválení podpisů smluv s EG.D, a.s.
: Předkládám Radě města ke schválení podpisy smlouvy o přeložce a smlouvy o
připojení k distribuční soustavy včetně schválení rozpočtového opatření na
finanční plnění těchto smluv.
První smlouvou je smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy. Smlouva
řeší přeložku vedení NN v ulici Stříbrná, kde ve spolupráci s panem Dvořáčkem
budeme budovat parkoviště. Pro vybudování parkoviště je potřeba vedení NN
přeložit a to řeší tato smlouva. Výše předpokládaných nákladů je 406 807,- Kč.
Po podpisu smlouvy se zaplatí 62 000,- Kč jako záloha a druhá splátka se
zaplatí po provedení projektové dokumentace.
Druhá smlouva, je smlouva o připojení k distribuční soustavě. Jedná se o
vybudování nového odběrného místa pro nové vybudování semaforů na
křižovatce I/19, Novoměstská, Poličská. Zde je od EG.D. a.s. vyčíslen podíl na
oprávněných nákladech ve výši 15 750,- Kč splatným do 7 měsíců, kdy první
polovina se platí do 15 dnů od podpisu a zbytek do 7 měsíců.

Popis

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení

: Rada města schvaluje:
- Podpis smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy s firmou
EG.D.a.s. se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno IČ 28085400 za cenu
406 807,- Kč
- Podpis smlouvy o připojení k distribuční soustavě s firmou EG.D. a.s. se
sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno IČ 28085400 za cenu 15 750,- Kč
- Provedení rozpočtového opatření ve výši 62 000,- Kč, na první splátku
přeložky a rozpočtové opatření ve výši 15 750,- Kč na vybudování
přípojného místa.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý
: Usnesením

22-04-24

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

: Schválení financování publikace k oslavám 640. výročí písemné

zmínky o obci Bratrušín
Popis

: Předkládám Radě města ke schválení financování vytvoření publikace
k oslavám 640. výročí první písemné zmínky o obci Bratrušín pro rok 2022.
V roce 2024 uplyne 640 let od první písemné zmínky o obci Bratrušín a místní
samospráva se rozhodla k této příležitosti vydat publikaci o vývoji a rozvoji obce.
Celkové výdaje jsou odhadovány na cca 120 000,- Kč. V letošním roce se
zaplatí pouze náklady na mzdu paní Haně Pečínkové, která bude celou brožuru
dávat do kupy. Náklady pro rok 2022 jsou 27 000,- Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje financování publikace k oslavám 640. výročí první
písemné zmínky o obci Bratrušín pro rok 2022 ve výši 27 000,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: David Starý
: Usnesením

22-04-25

: Schválení

Zdržel se: 0

pokračování

Nehlasoval: 0

rekonstrukcí

bytů

v Bystřici

nad

Pernštejnem
Popis

: Předkládám Radě města informaci o výběrovém řízení na akci Rekonstrukce
bytů na ulici Hornická č. p. 940 byt č. 1 a č. p. 947 byt č. 3 a rekonstrukce bytu
na ulici Jívová č. p. 871 byt č. 14 v Bystřici nad Pernštejnem.
V rámci letošního roku je schváleno 10 000 000,- na rekonstrukci bytů, a
pokračujeme v rekonstrukcích. TS města a.s. už z kapacitních důvodů v rámci

vertikální spolupráce provedou už jen dva byty. Provedli jsme proto poptání čtyř
možných dodavatelů, kteří měli o rekonstrukci tří bytů zájem. Ze čtyř
oslovených firem dodali nabídky 2 firmy. Nabídku z nižší nabídkovou cenou
podal Tomáš Holovič, ale z důvodu nesplnění základní podmínky a to
živnostenské oprávnění na provádění staveb a jejich odstranění byl vyřazen.
Druhou nabídku podala firma STAVOFLOS s.r.o. ta, ale před zasedáním rady
oznámila, že z kapacitních důvodů nemůže tuto práci provést. Z důvodu
přesycení stavebního trhu větší či menší stavební firmy z kapacitních důvodů
nemají o rekonstrukci bytů zájem. Máme ale informaci, že menší živnostníci by
o tuto práci stáli, musíme ale jejich práce koordinovat a fakturaci provádět od
jednotlivých dodavatelů v rámci živnostenských oprávnění pro jednotlivá
řemesla v souladu se zákonem č. 455/91. Navrhuji proto radě města usnesení
o pokračování rekonstrukcí městských bytů formou jednotlivých živnostníků.
Usnesení

: Rada města bere na vědomí informaci o průběhu poptávkového řízení na
rekonstrukci tří bytů a ukládá odboru OSMI pokračovat v rekonstrukci bytů
s menšími živnostníky.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: David Starý
: Usnesením

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

22-04-26

: Žádost o pronájem bytu v DPS –

paní Alena Navrátilová, nar.

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o schválení pronájmu
bytu č. 22 v DPS paní Aleně Navrátilové, bude bydlet sama, nemá dluhy vůči
městu, bude využívat pečovatelskou službu. Paní Navrátilová bude v polovině
dubna propuštěna z Hamzovy léčebny Luže-Košumberk a ze zdravotních a
sociálních důvodů se nemůže vrátit do svého původního bydliště.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje pronájem bytu č. 22 v DPS
paní Aleně Navrátilové, nar. 05.02.1951, Karasín 13.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: PhDr. Drahomíra Lukšová
: Splněno usnesením

05.02.1951, Karasín 13

22-04-27

: Evidence uzavřených smluv

Popis

: Tajemník MěÚ předkládá radě města seznam smluv na finanční plnění dle
směrnice 3/2021, které byly uzavřeny v měsících leden a únor 2022.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí tyto smlouvy a
objednávky:
Datum
vložení

Typ
smlouvy

Předmět smlouvy

07.01.2022

Smlouva o
dílo

Parkoviště u BD
Forota

19.01.2022

Objednávka

Klimatizace
serverovna Voldán

19.01.2022

Dodatek
smlouvy o
dílo

PD Ulice Lipová II
etapa

25.01.2022

Smlouva o
dílo

02.02.2022

Smlouva o
dílo

PD Oprava mostu M01 Bystřice nad
Pernštejnem
Instalatérské práce
na stavbě
rekonstrukce budovy
na ulici K Ochozi

Částka s
DPH

Smluvní strany předkládá

STAVOFLOS
923 450,69 s.r.o.
Sitař
ELER77 869,55 vzduchotechnika Sitař
s.r.o.
0,00

352 521,40

Ing. Petr
Novotný

Sitař

MDS Projekt
s.r.o.

Šibor

302 568,43 Jaroslav Padrtka Sitař

02.02.2022

Smlouva o
dílo

02.02.2022

Objednávka

02.02.2022

Smlouva o
dílo

03.02.2022

03.02.2022

Smlouva o
poskytování
služeb
Smlouva o
poskytování
služeb

07.02.2022

Objednávka

10.02.2022

Smlouva o
dílo

10.02.2022

Objednávka

10.02.2022

Smlouva o
dílo

09.02.2022

Smlouva o
dílo

09.02.2022

Smlouva o
dílo

09.02.2022

Smlouva o
dílo

09.02.2022

Smlouva o
dílo

25.02.2022

Smlouva o
příspěvku

02.03.2022

Dohoda o
poskytnutí
záruky

03.03.2022

Smlouva o
dílo

07.03.2022

Smlouva o
dílo

Dokončovací práce
na stavbě
711 458,22 Jan Holý
rekonstrukce budovy
na ulici K Ochozi
Elektroinstalační
práce na stavbě
99 142,56 Petr Šibor
rekonstrukce budovy
na ulici K Ochozi
Lesoňovice přípravné práce pro
ENVIREX, spol.
316 415,00
posílení stávajících
s r.o.
vodních zdrojů
Internetové připojení
v KD Domanín
430,01 PODA a.s.
č. p. 10
Střežení objektu
JABLOTRON
serverovny Voldán
849,00
SECURITY a.s.
654
Studie skateparku a
U / U studio
99 462,00
pumptracku
s.r.o.
Oprava vodoinstalace
a kanalizace č. p.
1 148 435,00 Milan Smolík
953-954 ul. Hornická
Elektroinstalační
práce v domě
88 090,00 Ondřej Havíř
č. p. 859 ul. Tyršova
Dopojení asfaltu k
292 063,75 COLAS CZ, a.s.
cyklostezce Hraničná
Přepadová šachta,
kanalizační přípojka,
172 654,34 COLAS CZ, a.s.
ul. Okružní, Bystřice
nad Pernštejnem
ul. Koželužská,
oprava komunikace a
556 223,09 COLAS CZ, a.s.
odvodnění před
č. p. 155
Lipová - odstranění
části chodníku, ul.
828 170,34 COLAS CZ, a.s.
Novoměstská oprava
povrchu cesty
Odvodnění parku
miniatur, úprava
1 007 366,14 COLAS CZ, a.s.
pěšiny pod Berankou
Příspěvek SVK na
Svaz vodovodů
rekonstrukci V+K
97 648,00 a kanalizací
Tyršova - dodatek č.1
Žďársko
Dohoda o zárukách
na dopravní a
STAVOFLOS
0,00
technickou
s.r.o.
infrastrukturu Forota
Demontáž komínů a
Výškové práce
izolace půdy ul. Luční
369 806,00
Duchek s.r.o.
č. p. 509
Hlavní a běžné
prohlídky mostů,
MDS Projekt
143 748,00
propustků a lávek v
s.r.o.
majetku města

Sitař

Sitař

Sitař

Sitař
Sitař
Sitař
Vančová
Vančová
Sitař

Starý

Šibor

Šibor

Šibor
Sitař

Sitař

Vančová

Šibor

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: tajemník
: usnesením

22-04-28

: Vyhlášení záměru výpůjčky objektu tzv. „Skautovny“ subjektu
Junák – český skaut, středisko Klen Bystřice nad Pernštejnem, z.s.

Popis

: V souladu se zněním příslušných ustanovení Zákona o obcích je, vzhledem
k plánované výpůjčce objektu „Skautovny“, nutné vyhlásit záměr v parametrech
definovaných přílohou.

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení

: Rada města schvaluje zveřejnění záměru dle přílohy.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7
Proti: 0
: Mgr. Martin Rod
: 31.03.2022

22-04-29

: Žádost o příspěvek na turistické značení

Popis

: Město Bystřice n. P. obdrželo žádost spolku dálkových poutníků ULTREIA z.s.
ve spolupráci s Klubem českých turistů na finanční spoluúčast na realizaci
turistického značení mezi Vítochovem a Bystřicí n. P.
Tato trasa umožní přímé spojení z náměstí v Bystřici n. P. přes lokalitu Rácová
k Vítochovu, přes rozhlednu v Karasíně, Vír a tři zříceniny hradů.
Více viz. přílohy.

Usnesení

: Rada města schvaluje finanční spoluúčast na realizaci turistického značení
mezi Vítochovem a Bystřicí n. P. ve výši 11 312,- Kč.
Rada města schvaluje VPS ve výši 11 312,- Kč pro spolek ULTREIA z.s.,
Urbánkova 59/3366, Praha 4, IČ 22720162.
Rada města ukládá FO provést rozpočtové opatření ve výši 11 312,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Mgr. Martin Horák
: duben 2022

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

Příští zasedání rady města se bude konat: 05.04.2022
V Bystřici nad Pernštejnem dne 15.03.2022
……………………………
Ing. Karel Pačiska
starosta města

……………………………..
Mgr. Martin Horák
místostarosta města

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 590 311, e-mail: posta@bystricenp.cz, ID DS: b3mbs36

ZÁPIS
ze schůze
Rady města Bystřice nad Pernštejnem

č. 5/2022
konané dne 05.04.2022
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Mgr. Alois Bouček, Ing. Václav
Mičín, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra
: Mgr. Josef Vojta
: Alena Prudká, Mgr. Jana Zítková, Ing. Tomáš Straka, Ing. Ivan Buchta,
David Starý, Ing. Aleš Sitař
: Mgr. Vlasta Moncmanová

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č.4/2022

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE

22-05-02

Změna ve Směrnici č. 2/2016 pro postup při evidenci, účtování, vymáhání a odpisu
:
pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem
: Domanínský rybník – oprava soc. zařízení

22-05-03

:

22-05-04

: Odúčtování nerealizovaných investic z účtu pořízení investic
: Bystřická tepelná – Dodatek nájemní smlouvy č. 2
: Schválení podání žádosti o dotaci na zvýšení kyberbezpečnosti úřadu
Žádost o pronájem bytu v DPS – paní Růžena Lorencová, nar. 03.11.1949,
:
Albrechtice 15, Rozsochy
Žádost o pronájem bytu v DPS – paní Božena Martinková, nar. 23.08.1944, Smrček
:
11
: Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
: Zřízení VB ulice Výrobní EG.D, a.s.

22-05-01

22-05-05
22-05-06
22-05-07
22-05-08
22-05-09
22-05-10
22-05-11
22-05-12
22-05-13
22-05-14
22-05-15
22-05-16
22-05-17
22-05-18

Financování akcí Hřiště s umělým povrchem v Lužánkách a Informační tabule
Lužánky

: Směna pozemků v k.ú. Rovné
: Pacht pozemku k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
: Participativní rozpočet - výsledky
: Žádost o mimořádné přidělení bytu pro učitelku VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
Schválení návrhu smlouvy o dílo na pořízení změny ÚP Bystřice n.P. – zkrácený
:
postup
: Schválení pořízení ideové studie lokality „Nad gymnáziem“
: Žádost o příspěvek na účast na MS v muškaření
: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě metropolitní sítě

22-05-20

Schválení vybraného dodavatele a podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
na akci Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ul. Ant. Štourače – I. Etapa
: Schválení podpisu smlouvy na rekonstrukci bytů

22-05-21

:

Schválení podpisu dodatku smlouvy o dílo č.1 na akci Oprava střechy smuteční síně
na hřbitově Bystřice nad Pernštejnem

22-05-22

:

Schválení podpisu smlouvy o dílo na akci odstavná plocha na SII ulice Spojovací
v Bystřici nad Pernštejnem

22-05-23
22-05-24

: ZUŠ – informace o čerpání investičního fondu
: Žádost o pronájem Kruháče

22-05-25

: Výjimka z Tržního řádu

22-05-19

:

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města
Bystřice nad Pernštejnem č. 5/2022 ze dne 05.04.2022.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: tajemník

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

USNESENÍ
Změna ve Směrnici č. 2/2016 pro postup při evidenci, účtování,
vymáhání a odpisu pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem

22-05-01

:

Popis

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schválila svým usnesením č. 13/11/2016 ze
dne 12.07.2016 Směrnici č. 2/2016 pro postup při evidenci, účtování, vymáhání a
odpisu pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen směrnice).
Podle čl. 9 odst. 9.4. směrnice odbor správní a školství min. 1x za 3 měsíce předá
na základě Hromadného předávacího protokolu exekutorovi (příloha č. 8)
k vymáhání aktuální pohledávky z přenesené působnosti vyšší než 100,- Kč a
odbor financí a OŽU pohledávky v samostatné působnosti vyšší než 1.000,- Kč.
Dne 01.01.2022 nabyla účinnosti nová právní úprava obsažená v zákoně č.
286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony (dále jen zákon č. 286/2021 Sb.). Tato úprava má za cíl snížit
celkové množství rozpracovaných exekucí tím, že budou zastaveny tzv. bagatelní
exekuce, ve kterých po stanovenou dobu nebylo nic vymoženo.
V článku IV. – Přechodná ustanovení, bodě 18. zákon č. 286/2021 Sb., je tak
stanoveno, že v exekučních řízeních vedených podle zákona č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve kterých
usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci nebo ve kterých nastaly
skutečnosti podle § 52 odst. 1 písm. a) a b) ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti zákona č. 286/2021 Sb. před více než 3 lety přede dnem nabytí účinnosti
zákona č. 286/2021 Sb., jejichž předmětem byla ke dni nabytí právní moci usnesení
o nařízení exekuce nebo dni, ke kterému nastaly skutečnosti podle § 52 odst. 1
písm. a) a b) ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pohledávka
oprávněného nepřevyšující částku 1.500 Kč bez příslušenství, a ve kterých v
posledních třech letech přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo
nic vymoženo, exekutor do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
vyzve oprávněného ke složení zálohy na náklady exekuce ve výši stanovené
prováděcím právním předpisem, kterou oprávněný složí ve lhůtě 30 dnů od
doručení výzvy. Nesloží-li oprávněný ve stanovené lhůtě zálohu na náklady
exekuce, exekutor exekuci zastaví. Složí-li oprávněný zálohu na náklady dalšího
vedení exekuce, soud po dobu 3 let od složení zálohy na náklady exekuce

nerozhodne o zastavení exekuce pro nemajetnost bez návrhu a návrh na zastavení
exekuce pro nemajetnost podaný před složením zálohy na náklady dalšího vedení
exekuce, o kterém do složení zálohy na náklady exekuce podle věty první nebylo
rozhodnuto, nebo podaný po dobu 3 let od složení zálohy na náklady dalšího
vedení exekuce zamítne. Pro účely ustanovení bodů 18 až 24 zákona č. 286/2021
Sb. se na řízení spojená ke společnému řízení hledí, jako by ke spojení řízení ke
společnému řízení nedošlo.
Vzhledem k výše popsané novele právní navrhujeme navýšení minimální částky
určené k předání exekutorovi k vymáhání, a to z 1.000,- Kč na 1.500,- Kč.
Usnesení

: Rada města s c h v a l u j e změnu čl. 9 odst. 9.4. Směrnice č. 2/2016 pro postup
při evidenci, účtování, vymáhání a odpisu pohledávek Města Bystřice nad
Pernštejnem, spočívající v navýšení minimální částky určené k předání exekutorovi
k vymáhání, a to z 1.000,- Kč na 1.500,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Mgr. Jana Zítková
: Změna Směrnice nabývá platnosti a účinnosti schválením

22-05-02

: Domanínský rybník – oprava soc. zařízení

Popis

: V rozpočtu na rok 2022 je na opravu sociálního zařízení na Domanínském rybníku
částka 550 000 Kč – demontáž staré buňky, dodávka a montáž nového kontejneru.
Aktualizovaná nabídka na sanitární kontejner z března 2022 je o 55 000 Kč vyšší.
Je třeba navýšit částku v rozpočtu o 60 000 Kč.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje navýšení částky na opravu
sociálního zařízení na Domanínském rybníku o 60 000 Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Alena Prudká
: usnesením

22-05-03

:

Popis

: Další drobný dílčí výdaj nastává u akce Hřiště s umělým povrchem v Lužánkách,
Povodí Moravy nám zpracovává data ohledně vazby stavby na povodňové území
a to za cenu 1.210 Kč.
Shodou okolností nás do téže lokality města zavádí i druhá akce, jejímž cílem je
instalace souboru informačních tabulí, které budou propagovat park miniatur a
všechny ostatní zajímavosti nacházející se za řekou v Lužánkách. Rozpočtově se
nám to nevejde do žádné ze schválených kapitolek, proto žádáme o rozpočtové
opatření ve výši 70 tis. Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje financování akce Hřiště s umělým povrchem v Lužánkách
částkou 1.210,00 Kč a akce Informační tabule Lužánky částkou 70.000,00 Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař
: 8. dubna 2022

22-05-04

: Odúčtování nerealizovaných investic z účtu pořízení investic

Popis

: Podobně jako v předešlých létech řešíme výsledky inventarizace účtu 042, kam se
v členění po jednotlivých akcích (tzv. ORGy) účtují výdaje na rozpracované (tj.
nedokončené) investice. I letos zde máme dvě položky spadající do účetní
kategorie „zmařená investice“, tj. rozpracovaných investic, které nebudou
pokračovat. Letos se jedná o položky relativně nevýznamné, je však nutno je
protáhnout závazným schvalovacím procesem.

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

1

Financování akcí Hřiště s umělým povrchem v Lužánkách a Informační
tabule Lužánky

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přeúčtování nedokončených
investic dle přílohy do nákladů jako investice zmařené.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Ing. Aleš Sitař
: Proúčtování v účetním období 04/2022

22-05-05

: Bystřická tepelná – Dodatek nájemní smlouvy č. 2

Popis

: Na přelomu roků 2021/2022 proběhly dvě aktivity znamenající rozšíření sítě
centrálního zásobování tepla. Veškerý majetek používaný pro výrobu a rozvod
tepla provozuje na základě nájemní smlouvy Bystřická tepelná s.r.o., proto o nově
pořízený majetek rozšiřujeme předmět nájmu.

Usnesení

: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Bystřickou tepelnou s.r.o.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0
: Ing. Aleš Sitař
: Podpis dodatku ke dni 6.4.2022

22-05-06

: Schválení podání žádosti o dotaci na zvýšení kyberbezpečnosti úřadu

Popis

: Rozvoj informačních technologií nezastavíme, i kdybychom chtěli, jakože
nechceme a nemůžeme. Velkým tématem, jehož význam v uplynulých týdnech
narostl ještě mnohonásobně, je tzv. kyberbezpečnost, tj. ochrana vnitřní sítě a
vnitřních informačních systémů úřadu proti více či méně profesionálním a cíleným
útokům s cílem poškodit město, jeho data a vykonávané agendy.
Náš dlouholetý správce vnitřních informačních technologií, firma Autocont, pro nás
zpracoval souhrn navrhovaných opatření. Je to mnohastránkový dokument, který
přikládám v příloze, a současně poctivě konstatuji, že je pro nás jako běžné
uživatele pramálo srozumitelný. Ve formě stravitelné jsou opatření shrnuta na str.
6, z níž lze odvodit, že předmětem návrhu jsou tyto 3 okruhy opatření:
1. Firewall jako software, který sleduje veškerou elektronickou komunikaci
mezi úřadem a vnějším elektronickým světem a zachytává nebezpečné a
podezřelé „zprávy“ všeho druhu
2. Softwarová ochrana webových aplikací, kterých úřad provozuje více a
některé (myslím, že dokonce většina) se týká státní správy, tj. pracuje
s daty, která jsou citlivá (důvěrná) a u nichž máme zákonnou povinnost tak
říkajíc o ně nepřijít
3. Protože platí, že nejčastější příčinou průšvihu je „spojení mezi židlí a
klávesnicí“, tj. uživatel, navrhuje se jednak použití čipů nebo podobných
prvků jako způsobu potvrzení, že přihlašující se uživatel je skutečně úředník
a nikoliv diverzant, a jednak speciální software, který pozná divné chování
uživatele a nějakým způsobem ho v takové chvíli omezí
Jak plyne z předběžného rozpočtu v příloze, celková cena těchto opatření se
odhaduje na 5,5 mil. Kč. Mimo jiné i v souvislosti s mezinárodně politickou situací
je kyberbezpečnost preferovanou oblastí z hlediska dotací, proto chceme na
realizaci výše popsaných opatření využít dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu, kde lze získat až 70% dotaci.

Usnesení

: Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu na zvýšení kybernetické bezpečnosti Městského úřadu
Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Ing. Aleš Sitař
: Podání žádosti dle termínů v příslušné dotační výzvě

22-05-07

:

Nehlasoval: 1

Žádost o pronájem bytu v DPS – paní Růžena Lorencová, nar.
03.11.1949, Albrechtice 15, Rozsochy

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o schválení pronájmu bytu
č. 22 v DPS paní Růženě Lorencové, bude bydlet sama, nemá dluhy vůči městu,
bude využívat pečovatelskou službu podle aktuálního zdravotního stavu. (Rada č.
04/2022 schválila přidělení tohoto bytu paní Marii Navrátilové, ta však byt odmítla).

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje pronájem bytu č. 22 v DPS paní
Růženě Lorencové, nar. 03.11.1949, Albrechtice 15, Rozsochy.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
: PhDr. Drahomíra Lukšová
: Splněno usnesením

22-05-08

:

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o schválení pronájmu bytu
č. 18 v DPS paní Boženě Martinkové, bude bydlet sama, nemá dluhy vůči městu,
bude využívat pečovatelskou službu podle aktuálního zdravotního stavu. Nyní se
byt rekonstruuje, vhodný k nastěhování bude v květnu 2022.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje pronájem bytu č. 18 v DPS paní
Boženě Martinkové, nar. 23.08.1944, Smrček 11.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0
: PhDr. Drahomíra Lukšová
: Splněno usnesením

22-05-09

: Dohoda o ukončení nájemní smlouvy

Popis

: V roce 2016 jsme uzavřeli s Povodím Moravy Nájemní smlouvu a smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci „Rekonstrukce ulice Vírská, Pod
Horou Bystřice nad Pernštejnem – MAN+VO„ V této smlouvě dle projektu byla
vedena trasa optické sítě pod korytem toku Bystřice a na toto by mělo být zřízeno
VB. Protože během stavby se dohodlo, že trasa půjde přes novou lávku nelze zřídit
VB a pro Povodí pořád trvá ten nájem pozemku. Dohodli jsme se, že ten nájem
ukončíme dohodou a až dojde k uložení optického kabelu přes lávku, tak bude
zřízeno VB.

Usnesení

: Rada města schvaluje dohodu o ukončení smlouvy s Povodím Moravy, s.p. Viz
Přiložená dohoda

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Březen 2022

22-05-10

: Zřízení VB ulice Výrobní EG.D, a.s.

Popis

: Se společností EG.D, a.s. máme zřízeno budoucí VB na akci „ulice Výrobní TS“ Po
dokončení akce a zaměření skutečného stavu lze zřídit VB. VB bude úplatné a na
dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení VB ve prospěch EG.D, a.s. spočívající v právu
uložení kabelů NN, VN, jeho údržby a oprav na pozemku část parc.č. 2958/6 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem. VB bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 3800
Kč + DPH a VB bude zřízeno na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: duben 2022

22-05-11

: Směna pozemků v k.ú. Rovné

Popis

: V roce 2017 jsme řešili možnou směnu s panem Kubíkem v Rovném. Tehdy tento
návrh byl odložen do doby zhotovení projektu na příjezd k nemovitosti p. Kubíka.

Nehlasoval: 1

Žádost o pronájem bytu v DPS –
23.08.1944, Smrček 11

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

paní Božena Martinková, nar.

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Nyní je tento projekt zhotoven, vše bylo projednáno s osadním výborem, který
souhlasí. Je třeba vyhotovit GP, na jehož základě by byl zveřejněn záměr a lze
doporučit zastupitelstvu ke chválení vzájemné směny.
Usnesení

: Rada města schvaluje směnu pozemků část parc.č. 661/1 z majetku města o
výměře cca 65 m2 za část parc.č. 76/1 o výměře cca 65 m2 z majetku p. Kubíka.
Vše v k.ú. Rovné a doporučuje zhotovení GP na jehož základě bude zveřejněn
Záměr.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Duben 2022

22-05-12

: Pacht pozemku k.ú. Bystřice nad Pernštejnem

Popis

Paní Magdalena Borůvková, nový nájemce bytu v domě č.p. 488 požádala o pacht
: zahrádky. Záměr na Pacht byl zveřejněn. Po schválení lze uzavřít pachtovní
smlouvu.

Usnesení

: Rada města schvaluje pacht pozemku část parc.č. 1973/1 o výměře 130 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem p. M. Borůvkové. Roční pachtovné 3 Kč/m2.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Duben 2022

22-05-13

: Participativní rozpočet - výsledky

Popis

: Rada města v únoru schválila tzv. participativní rozpočet, do kterého bylo
přihlášeno 5 návrhů. Hlasování bylo ukončeno 20.03.2022, celkem se zúčastnilo
276 hlasujících s tímto výsledkem:
1. Úprava spojovací uličky Bočkova – Zahradní, 152 hlasů, 55%
2. Oplocené hřiště pro psy s překážkami, 46 hlasů, 17%
3. Cesta pod hřištěm T. Dvořáka od gymnázia na Beranku, 40 hlasů, 14%
4. Ježíškovo putování – doplnění vánoční světelné dekorace ve městě, tak
aby dával smysluplný okruh, 24 hlasů, 9%
5. Dobudování chodníku z ulice Rudolfa Vaška na ulici Novoměstskou
směrem k Penny. Je to před domy čp. 571,501,502, 14 hlasů, 5%.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přípravu a realizaci akce „Úprava
spojovací uličky Bočkova – Zahradní“ z participativního rozpočtu.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: tajemník
: usnesením

22-05-14

:

Popis

: Ředitel VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem předkládá žádost o mimořádné
přidělení bytu pro paní Ing. Marcelu Šiborovou, trvale bytem Kundratice u
Křižanova. Jmenovaná ve škole pracuje jako učitelka již 20 let. Doposud do práce
dojížděla, nyní žádá z rodinných důvodů o přidělení bytu o velikosti 2+1.

Usnesení

: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 pro paní Ing. Marcelu
Šiborovou, která pracuje dlouhodobě jako učitelka na VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností prodloužení, za
nájemné ve výši 50,- Kč/m2, ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracovat ve
škole 3 roky od přidělení bytu. V případě dřívějšího skončení pracovního poměru
bude byt vrácen do 3 měsíců od skončení pracovního poměru bez bytové náhrady.

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Žádost o mimořádné přidělení bytu pro učitelku VOŠ a SOŠ Bystřice
n.P.

Mgr M. Novák oznámil, že je ve střetu zájmů.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Termín

: usnesením

22-05-15

:

Popis

: Na minulém zastupitelstvu v březnu a předminulém v prosinci 2021 Zastupitelstvo
města schválilo pořízení změny č.3 Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem,
která se bude pořizovat zkráceným postupem a bude obsahovat 4 podzměny.
1) Změna funkčního využití ploch areálu firmy EDEN, a.s. z občanského vybavení
veřejného - OV na plochy občanského vybavení komerčního – OK, které lépe
vystihují činnosti a záměry v areálu firmy a umožňují realizaci ubytovacích kapacit.
2) Změna plochy přestavby P4 z technické infrastruktury na zastavitelnou plochu
sportu – OS za účelem výstavby dětského dopravního hřiště
3) Změna ploch přestavby P2.60a a P2.60b na zastavitelnou plochu občanského
vybavení veřejného – OV za účelem výstavby objektů občanské vybavenosti
(hasičská a záchranná stanice)
4) Rozšíření zastavitelné plochy Z89 plochy občanského vybavení - OS ve
sportovním areálu města Bystřice nad Pernštejnem o cca 4500 m2. Toto rozšíření
umožní lépe umístit plánované hřiště s umělým povrchem doplňující sportovní areál
v lokalitě Lužánky.

Schválení návrhu smlouvy o dílo na pořízení změny ÚP Bystřice n.P. –
zkrácený postup.

V rámci projednání dojde k aktualizaci ÚP z hlediska nadřazené dokumentace
(Zásady územního rozvoje kraje Vysočina a Politiky územního rozvoje ČR), dojde
k revizi zastavěného území a zastavitelných ploch). Jako zpracovatel změny č.3
byla oslovena firma, která zpracovávala nový územní plán a i změnu č.1 a 3. Jedná
se o firmu Urbanistické středisko Brno, s.r.o.
Usnesení

: Rada města schvaluje smlouvu o dílo na vypracování Změny č.3 Územního plánu
Bystřice nad Pernštejnem s firmou Urbanistické středisko Brno, s.r.o., Příkop 8, 602
00 Brno, IČ:18824463

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Mgr. Martin Horák, Ing. Tomáš Straka
: duben 2022

22-05-16

: Schválení pořízení ideové studie lokality „Nad gymnáziem“

Popis

: Po vyčerpání hlavní rozvojové plochy města pro bydlení – Rovinky je nutné pro
případný další rozvoj území z hlediska bydlení (rodinné domy, bytové domy,
veřejná prostranství atd.) postupně do územního plánu zařazovat další pozemky.
Jako logické pokračování se nabízí dosud nezastavěné pole nad gymnáziem
(Kacíř). Zde je již v ÚP vymezena plocha pro bydlení Z2.24a, kde majitel pozemku
připravuje projekt na zasíťování části území. Zbytek plochy cca 12 ha je v ÚP
vymezena jako plocha rezervy pro bydlení, ve které se množí snahy majitelů
pozemků tyto zařadit do územního plánu. Zatím nám větší celek z hlediska
dostatku zastavitelných ploch a demografického vývoje nebyl ze strany dotčených
orgánů dovolen zařadit do územního plánu. Před cca 23 lety byla část území
řešena, ale s ohledem na nové požadavky stavebního zákona a vyhlášek (šíře
veřejného prostranství, vymezení ploch zeleně atd.) je třeba území přeřešit. Vznikla
by tak ideová studie, která by prověřovala území z hlediska dopravní obsluhy a dále
dělila na menší funkční plochy za účelem výstavby rodinných a bytových domů,
veřejných prostranství, parků atd. Tato studie by pak sloužila pro případné změny
územního plánu v budoucnu směrem k Pohádkové aleji a zimnímu stadionu.
Pro vypracování studie byla oslovena projekční kancelář STUDIO – P, s.r.o.,
Nádražní 2186/52, 591 01 Žďár nad Sázavou (ing. arch. Jan Psota), která má
bohaté zkušenosti s přípravou územně plánovacích podkladů nebo územní plánu
na území našeho okresu. Firma nabídla cenu 150 000,- Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje pořízení ideové studie firmou STUDIO – P, s.r.o.

Hlasování

: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Zodpovídá
Termín

: Mgr. Martin Horák, Ing. Tomáš Straka
: Září 2022

22-05-17

: Žádost o příspěvek na účast na MS v muškaření

Popis

: Předkládám Radě města k projednání žádost pana Miloslava Šenkýře, trvale
bytem Vír 105, ve které žádá o sponzorský dar na přípravu a účast na MS
v muškaření. Pan Miloslav Šenkýř získal v roce 2021 titul mistra světa v LRU
Muškaření a letos byl opět nominován do České reprezentace. Mistrovství světa
(7th Fips-Mouche Masters World Championship in Madonna di Campiglio,
Trentino) se bude konat v Itálii ve dnech 18.7. - 24. 7. 2022. Bližší informace
v žádosti, která je přílohou.

Usnesení

: 1) Rada města Bystřice n. P. neschvaluje příspěvek pro pana Miloslava
Šenkýře /trvale bytem Vír 105/ na účast na MS v muškaření.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6
Proti: 0
: Bc. Marcela Martínková
: Splněno usnesením

22-05-18

: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě metropolitní sítě

Popis

: Od roku 2018 máme s firmou Martin Kaňka uzavřenou smlouvu, na jejímž základě
nám tato firma poskytuje nepřetržitý servis optické metropolitní sítě. Smlouva
obsahuje mimo jiné i sazebník jednotkových cen za firmou poskytované služby.
S ohledem na dobu, která uplynula od doby podepsání smlouvy, a také s ohledem
na současný cenový vývoj vstupů jsme připraveni ke změně sazebníku tak, jak je
uvedeno v návrhu dodatku smlouvy v příloze tohoto podání.

Usnesení

: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě metropolitní sítě dle
přílohy.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Ing. Aleš Sitař
: Podpis dodatku ke dni 6. dubnu 2022

22-05-19

Schválení vybraného dodavatele a podpisu smlouvy o dílo s vybraným
: dodavatelem na akci Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ul. Ant.
Štourače – I. Etapa

Popis

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

: Předkládám Radě města ke schválení výběr dodavatele a podpis smlouvy o dílo
s firmou COLAS CZ a.s. na akci Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ul. Ant.
Štourače – I. Etapa.
V letošním rozpočtu máme schválenou rekonstrukci ulice Ant. Štourače. Bylo
požádáno přes firmu Regiozona s.r.o., která provedla i výběrové řízení na
dodavatele. Oslovili jsme čtyři firmy a nabídku poslaly pouze dvě a to COLAS CZ
a.s. a Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. Nabídková cena firmy COLAS CZ a.s. je ve výši
4 656 976,61 Kč vč. 21 % DPH a Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. nabídla provedení této
akce za 5 588 233,07 Kč vč. DPH. Kritérium pro výběr dodavatele zakázky je
nejnižší nabídková cena, kterou nabídla firma COLAS CZ a.s. a je i doporučena
komisí jako vybraný dodavatel.

Usnesení

: Rada města schvaluje:
- výběr dodavatele stavby Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ul. Ant.
Štourače – I. Etapa a to firmu COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast
Jih, region Vysočina, IČ: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Vysočany
- podpis smlouvy o dílo s firmou COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast
Jih, region Vysočina, IČ: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Vysočany s cenou 4 656 976, 61,- Kč s DPH.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý
: Usnesením

22-05-20

: Schválení podpisu smlouvy na rekonstrukci bytů

Popis

: Předkládám Radě města ke schválení podpis smlouvy o dílo na Rekonstrukce bytů
na ulici Hornická č. p. 940 byt č. 1 a č. p. 947 byt č. 3 v Bystřici nad Pernštejnem.
Dle doporučení z posledního zasedání rady, provedli jsme oslovení živnostníků na
rekonstrukci bytů. O rekonstrukci dvou bytů měl zájem Jan KURFÜRST a
nabídkovou cenu dal ve výši 1 040 452, 66 bez DPH.

Usnesení

: Rada města schvaluje:
- Podpis smlouvy o dílo s panem Janem KURFÜRSTEM. se sídlem Rud.
Vaška 581, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ 88172325 za cenu
1 040 452, 66,- Kč bez DPH.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 5 Proti: 0
: David Starý
: Usnesením

22-05-21

:

Popis

: Předkládám Radě města ke schválení podpis dodatku č.1 na akci Oprava střechy
smuteční síně na hřbitově Bystřice nad Pernštejnem.

Zdržel se: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Schválení podpisu dodatku smlouvy o dílo č.1 na akci Oprava střechy
smuteční síně na hřbitově Bystřice nad Pernštejnem

Oprava střechy je už skoro hotová a při provádění oprav vznikly vícenáklady. Jelikož
byly římsy z důvodu zatékání rozpadlé a byla potřeba jejich oprava, provedlo se
zabetonování a stávající obklad z dřevěných palubek byl odstraněn a bude
provedena nová omítka. Dále jsme se s dodavatelem domluvili, že provede nátěr
dřevěného obložení celé budovy. Nabídka na všechny výše uvedené práce je
198 114,- Kč vč. DPH.
Usnesení

: Rada města schvaluje:
- Podpis dodatku smlouvy o dílo č.1 s firmou Výškové práce Duchek s.r.o. se
sídlem Blatnická 4219/4, 628 00 Brno IČ 07500947 s cenou 198 114,- vč.
DPH
- Rozpočtové opatření ve výši 200 000,- Kč.

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zodpovídá : David Starý
Termín
: Usnesením

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

Schválení podpisu smlouvy o dílo na akci odstavná plocha na SII ulice
Spojovací v Bystřici nad Pernštejnem

22-05-22

:

Popis

: Předkládám Radě města schválení k podpisu smlouvu o dílo s firmou TS města
a.s. na akci odstavná plocha na SII ulice Spojovací v Bystřici nad Pernštejnem.
Dle dohodnuté vertikální spolupráce s firmou TS města a.s. byla firma oslovena
s výzvou o ocenění dodělání odstavné plochy po zbourané kotelně na ulici
Spojovací. Nabídková cena je 1 442 250,- s DPH. Jelikož na tuto akci nejsou v
rozpočtu schválené finance, tak žádám Radu o schválení rozpočtového opatření
ve výši 1 600 000,- vč. DPH. Nechávám si tam drobnou rezervu. Jelikož máme
nevyčerpané peníze z loňského roku a to ve výši 195 822, 20,- tak se na část
pokrytí rozpočtového opatření použijí.

Usnesení

: Rada města schvaluje:
- podpis smlouvy o dílo s firmou TS města a.s. se sídlem K Ochozi 666, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem IČ 25303660 s cenou 1 442 250,- vč. DPH.
- rozpočtové opatření ve výši 1 600 000,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 5 Proti: 1
: David Starý
: Usnesením

22-05-23

: ZUŠ – informace o čerpání investičního fondu

Popis

: Ředitelka školy informuje radu města o podané žádosti do dotačního programu
Učební pomůcky 2022, kterou žádá o dotaci na pořízení klávesového akordeonu.
Tuto žádost podává již opakovaně, ale podle informací z KÚ tentokrát vypadá
přidělení dotace nadějně.
Pořizovací cena nástroje je 169.000,- Kč, z dotace by škola měla získat 100.000,Kč, 69.000,- Kč by uhradila z investičního fondu, jehož čerpání měla naplánované
v návrhu rozpočtu a návrhu na čerpání fondů.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí informaci o podání žádosti
o dotaci a schvaluje čerpání investičního fondu na spoluúčast dotace na nákup
klávesového akordeonu.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

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

22-05-24

: Žádost o pronájem Kruháče
: Pan Marek Havel z Víru, žádá na den 07.05.2022 o pronájem Kruháče k účelu
Freestyle motocrossové show, doba trvání samotné show je 2-3 hodiny s tím, že
první lidi můžou dojít už v 13:00 v 15:00 začátek show samotné.
Bezpečnost diváků je zajištěna tak, že diváci stojí pouze po bocích koridoru, ve
kterém se předvádějí triky a to ve vzdálenosti 10m od dopadu i rozjezdu. Vše je
opáskováno a hlídáno dostatečným množstvím pověřených lidí. Pro ilustraci odkaz od Libora Podmola (https://www.youtube.com/watch?v=mA5sdrwfzhg)
vlastně celá akce bude probíhat úplně stejně, závodníci kteří skáčou na přiloženém
videu, by skákali i v Bystřici.

Popis

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje pronájem Kruháče panu Marku
Havlovi na 07.05.2022 na uspořádání Freestyle motocrossové show.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 5 Proti: 0
: tajemník
: usnesením

22-05-25

: Výjimka z Tržního řádu
: V platném Tržním řádu máme podobně jako většina obcí a měst zakotven zákaz
podomního prodeje zboží a služeb. Nyní jsme zjistili, že existuje jedna činnost, na
které máme my sami jako město velký zájem a její prodej bychom naopak přivítali
– jedná se o nabídky služeb internetu, internetové televize a případně dalších
služeb na naší městské optické síti. Proto žádám radu o schválení výjimky. Že by
se nám eventuálně tato výjimka vymkla z rukou, nehrozí, protože škála firem, které
takové služby mohou nabízet, je z technických důvodů v současnosti omezen na
dvě (SATT a Tlapnet) – obě známe a obě umíme dohlídat, kdyby eventuálně nastal
jakýkoliv nesoulad.

Popis

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

Usnesení

: Rada města schvaluje výjimku ze zákazu podomního prodeje dle článku 5. Tržního
řádu týkající se podomního prodeje služeb provozovaných na optické síti ve
vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0
: Ing. Aleš Sitař
: Platnost ode dne schválení

Nehlasoval: 1

Příští zasedání rady města se bude konat: 26.04.2022
V Bystřici nad Pernštejnem dne 05.04.2022

Mgr. Martin Horák
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem
566 590 311, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36

ZÁPIS
ze schůze
Rady města Bystřice nad Pernštejnem

č. 6/2022
konané dne 26.04.2022
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
: PhDr. Drahomíra Lukšová, Ing. Věra Lukšová, Ing. Jitka Zelená, Bc.
Jiří Daniel, Mgr. Martin Rod, Ing. Aleš Sitař, Ing. Jana Jurošová, Ing.
Ivan Buchta
:-

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 5/2022

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE
22-06-01
22-06-02
22-06-03
22-06-04

:
:
:
:

22-06-05 :
22-06-06 :
22-06-07
22-06-08
22-06-09
22-06-10

:
:
:
:

22-06-11 :
22-06-12 :
22-06-13 :
22-06-14 :
22-06-15 :
22-06-16 :
22-06-17 :

Úpravy centra Eden
2. dodatek k pachtovní smlouvě s AGRO Rozsochy a.s.
Zřízení Komise pro podporu lékařské péče a jmenování členů
Rozpočtové opatření - vratka nevyčerpané dotace projektu MAP II
Žádost provozovatele MHD Bystřice nad Pernštejnem o uhrazení zvýšení přímých
nákladů
Mimořádný příspěvek našim příspěvkovým organizacím v souvislosti s navýšením
cen energií
Fond rozvoje bydlení
Dotace na podporu ČOV Pivonice
Zpětvzetí výpovědi z nájmu pozemku P. Korbář
Zřízení věcného břemene EG.D, a.s.
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2022 - Linka
bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha-Bohnice
Financování akce Rekonstrukce Zahradní
Schválení uzavření smlouvy o dílo s firmou KM Construction s.r.o. na výměnu
střešní krytiny na domě ul. Lipová č. p. 897 - 899 v Bystřici n. P.
I. Dodatek ke smlouvě o nájmu a pachtu, souboru nemovitých věcí - Eden
Centre s.r.o.
Dlouhodobý pronájem pozemku dle Směrnice č. 5/2021
Žádost o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance Nemocnice Nové Město n. M.
Uzavření Smlouvy o výpůjčce s Junák – český skaut, středisko Klen Bystřice nad
Pernštejnem, z.s. na objekt Skautské základny

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města
Bystřice nad Pernštejnem č. 6/2022 ze dne 26.04.2022

Hlasování

: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

0

Zodpovídá : Tajemník

USNESENÍ
22-06-01

: Úpravy centra Eden

Popis

: Současný pronajímatel centra Eden žádá o úpravy, které by zatraktivnily a
zefektivnily toto centrum.
Předložil dvě žádosti, které jsou součástí příloh. První se týká vytvoření
oplocení od zahrádek sousedních objektů. Druhá žádost směřuje k podnajmutí
Café Ohrady pro služby (kosmetika, masáže).
Ve smlouvě jsou tyto žádosti podmíněny písemným souhlasem pronajímatele.
Vše bude zpracováno v souladu s platnými právními předpisy.

Usnesení

: Rada města schvaluje vytvoření oplocení ze strany sousedních zahrad a
podnájem Café Ohrady v centru Eden.

Hlasování

: Pro: 7

Zodpovídá
Termín

: Mgr. Martin Horák
: květen 2022

22-06-02

: 2. dodatek k pachtovní smlouvě s AGRO Rozsochy a.s.

Popis

: Se společností AGRO Rozsochy a.s. máme uzavřenou pachtovní smlouvu ze
dne 01.02.2021 + 1. dodatek k této smlouvě. Předmětem pachtu je mimo jiné
i pozemek parc. č. 656 o výměře 597 m2 v k. ú. Rovné. Tento pozemek přetíná
pozemky soukromého vlastníka, který si je nechal vydat od AGRO Rozsochy a
dal je do pachtu jiné zemědělské společnosti. Se společností AGRO Rozsochy
jsme se dohodli na vyjmutí z pachtu té části parc. č. 656, která přetíná
parc. č. 614 a parc. č. 618/1. Po změně pachtovní smlouvy formou 2. dodatku
bude vyhlášen záměr na pacht části parc. č. 656 o výměře 165 m2, jak je
vyznačeno na přiloženém snímku z katastrální mapy.

Usnesení

: Rada města schvaluje změnu pachtovní smlouvy se společností AGRO
Rozsochy a.s. ze dne 01.02.2021, kde se u pozemku parc. č. 656 mění výměra
z původních 597 m2 nově na 432 m2. Roční pachtovné se nemění.
Dále Rada schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemku část parc. č. 656 o
výměře 165 m2 v k. ú. Rovné. Vymezení pozemku pro pacht je vyznačeno na
přiloženém snímku z katastrální mapy.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
: Ing. Aleš Sitař
: Neprodleně po schválení

22-06-03

: Zřízení Komise pro podporu lékařské péče a jmenování členů

Popis

: Radě města je vyhrazeno podle ust. § 102 odst. 2, písm. h) zák. čís.
128/2000 Sb., o obcích zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady a
jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.
Zastupitelstvo města schválilo grantový program „Podpora zajištění lékařské
péče – Bystřicko 2022+“. Stejně jako u ostatních grantových programů je třeba
zřídit komisi a najmenovat předsedu a členy komise, která bude posuzovat
žádosti o dotaci.
Při obsazování komisí je respektován klíč, podle kterého by předsedou komise
měl být člen rady nebo zastupitelstva, tajemníkem komise úředník městského
úřadu. V tomto případě je navržena tříčlenná komise + tajemník.

Usnesení

: Rada města podle ust. § 102 odst. 2, písm. h) zák. čís. 128/2000 Sb. zřizuje s
účinností od 01.05.2022 Komisi pro podporu lékařské péče a jmenuje jejího
předsedu a členy : Předseda:
Mgr. Martin Horák
Tajemník:
Ing. Blanka Svobodová

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

Členové:

Ing. Jaroslava Chalupová
Ing. Aleš Sitař
PhDr. Drahomíra Lukšová
Mgr. Vlasta Moncmanová

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 5 Proti: 1
Zdržel se: 1
: Ing. Blanka Svobodová
: 01.05.2022

22-06-04

: Rozpočtové opatření - vratka nevyčerpané dotace projektu MAP II

Popis

: Projekt Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem
(2018-2021), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577, měl ke dni
zahájení schválenou dotaci z ESF, OP VVV ve výši 9.252.730,20,- Kč.
V průběhu realizace byl řádně dodržován harmonogram akcí, stanovených
termínů i financování. I přesto nebylo možné dotaci zcela vyčerpat, a to
především z důvodů pracovních neschopností a OČR osob realizačního týmu,
především v době pandemie COVID SARS 19, kdy nebylo možné řádně
odpracovat stanovený fond pracovní doby a odčerpávat tak přímé náklady.
Projekt byl financován formou ex-ante, tedy předfinancováním a postupnou
zálohovou alokací na bankovní účet Města Bystřice nad Pernštejnem.

Nehlasoval: 0

K vypořádání je vratka ve výši 393.162,44,- Kč, tj. 4,3 % z celkové dotace.
Uvedená částka byla vyčíslena po kompletní kontrole Řídícího orgánu MŠMT,
a to porovnáním poskytnutých záloh ve výši 8.790.093,66,- Kč a předloženým
vyúčtováním ve výši 8. 395.173,20,- Kč, od rozdílu zálohy a vyúčtování byla
ještě odečtena částka 1 758,02,- Kč za nesplněný finanční milník v roce 2019.
Sumy jsou uvedeny bez vlastního 5% podílu příjemce.
Realizační tým projektu byl vyzván ke kontrole v místě realizace, obratem jsme
konzultovali s vedoucí finančního oddělení Ing. Janou Jurošovou a následně
jsme odsouhlasili správnost stanovené výše. Nyní se ve lhůtě 30 dní očekávají
pokyny spojené s formálním postupem vrácení nedočerpané dotace.
Usnesení

: Rada města schvaluje vratku nevyčerpané dotace ve výši 393.162,44,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Jitka Zelená
: květen/červen 2022

22-06-05

: Žádost provozovatele MHD Bystřice nad Pernštejnem o uhrazení

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

zvýšení přímých nákladů
Popis

: Vzhledem ke zvýšené ceně motorové nafty a jiných provozních kapalin, které
v době při sestavování nákladů na provoz MHD (odhadnutá finanční částka na
provoz MHD byla od provozovatele získána v prosinci v roce 2021) nebyly
známy je zřejmé, že určená schválená částka v rozpočtu na rok 2022 nebude
stačit.
Proto provozovatel MHD Zlatovánek spol. s.r.o, Starohradská 407,
572 01 Polička, prostřednictvím jednatele společnosti pí. Zlaty Andrlové žádá o
finanční příspěvek k dorovnání nezbytných nákladu za I. pololetí 38.000,- Kč.
Nikdo v dané době nemůže určit, zda předmětné ceny motorové nafty a jiných
provozních kapalin půjdou v II. pololetí zpět na ceny z roku 2021, tudíž o
II. pololetí, pokud bude následovat žádost od provozovatele MHD, se bude
jednat až poté co bude žádost doručena.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje finanční částku ve výši
38.000,- Kč k uhrazení zvýšení přímých nákladů na provoz MHD Bystřice nad
Pernštejnem v I. pololetí roku 2022 provozovateli MHD Zlatovánek spol. s.r.o,
Starohradská 407, 572 01 Polička.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 7 Proti: 0
: Bc. Jiří Daniel

Zdržel se:

Nehlasoval: 0

Termín

: do 16.05.2022

22-06-06

: Mimořádný

Popis

: K rukám rady města ředitelé našich zřízených příspěvkových organizací
předložili žádosti o navýšení příspěvků na provoz v souvislosti s navýšením cen
energií v roce 2022. Předpokládané navýšení ceny bylo zpracováno energetiky
naší spol. Bystřické tepelné s.r.o.
Ze schůzky s představiteli města a řediteli příspěvkových společností vyplynula
skutečnost, že poměr navýšení cen energií vůči rozpočtovaným cenám je u
každé PO v závislosti na jističích jiné. Ředitelé se zavázali stanovit svoje
možnosti na částečné úhradě navýšení cen ze svých provozních rozpočtů. Na
jednání s vedením města byly prověřeny zůstatky fondů PO ke konci roku 2021
a žádosti byly revidovány. Radě předkládám k posouzení následující návrh na
navýšení provozních příspěvků:

příspěvek
našim
příspěvkovým
v souvislosti s navýšením cen energií

organizacím

Návrhy PO na navýšení provozního příspěvku na úhradu energií pro rok 2022 :
Rozpočet
2022
tis. Kč
ZŠ Nádražní
ZŠ TGM
MŠ
ZUŠ
DDM

230
490
380
32
147

Předpoklad
skutečnosti
2022
tis. Kč
648
1077
834
96
550

Rozdíl
tis. Kč

Z provozu PO
tis. Kč
(rezervní fond )

Navýšení
příspěvku
tis. Kč

418
587
458
68
403

209
150
170
20
53
celkem

209
437
288
48
350
1 332

Navýšení provozního příspěvku PO na úhradu energií pro rok 2022 po korekci :

Rozpočet
2022
tis. Kč
ZŠ Nádražní
ZŠ TGM
MŠ
ZUŠ
DDM

Usnesení

230
490
380
32
147

Předpoklad
skutečnosti
2022
tis. Kč
648
1077
834
96
550

Rozdíl
tis. Kč

Z provozu PO
tis. Kč
(rezervní fond )

Navýšení
příspěvku
tis. Kč

418
587
458
68
403

250
200
200
68
53
celkem

168
387
258
0
350
1163

: Rada města bere na vědomí předpoklad navýšení cen energií našich
příspěvkových organizací a schvaluje mimořádný provozní příspěvek na
energie dle tabulky:
Rozpočet
2022
tis. Kč
ZŠ Nádražní
ZŠ TGM
MŠ
ZUŠ
DDM

230
490
380
32
147

Předpoklad
skutečnosti
2022
tis. Kč
648
1077
834
96
550

Rozdíl
tis. Kč

Z provozu PO
tis. Kč
( rezervní fond )

Navýšení
příspěvku
tis. Kč

418
587
458
68
403

250
200
200
68
53

168
387
258
0
350

celkem

1163

Současně rada města schvaluje provedení rozpočtových opatření v souvislosti
s mimořádnými provozními příspěvky našim příspěvkovým organizacím.
Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová
: 26.04.2022

22-06-07

: Fond rozvoje bydlení

Popis

: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení Výzvu na podávání Žádostí
o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Účet FRB vykazuje k 31.12.2021 zůstatek 4 649 704,50,- Kč. Navrhujeme radě
města čerpání finančních prostředků z FRB až do výše 4.000 tis. Kč

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Výzvu na podávání žádostí o
půjčku z fondu rozvoje bydlení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová
: 26.04.2022

22-06-08

: Dotace na podporu ČOV Pivonice

Popis

: Pan Michal Dvořák z Pivonic vybudoval ČOV. Požádal o dotaci na vybudování,
doložil veškeré požadované doklady a po schválení lze poskytnout dotaci.

Usnesení

: Rada města schvaluje poskytnutí dotace na podporu ČOV p. Michalu Dvořákovi
pro nemovitost č. p. 33 v Pivonicích ve výši 60. 000,- Kč (10 EO).

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Duben 2022

22-06-09

: Zpětvzetí výpovědi z nájmu pozemku P. Korbář

Popis

: Rada města schválila 15.03.2022 z důvodu neplacení nájemného výpověď
z nájmu pozemku pro p. P. Korbáře. Po zaslání výpovědi pan Korbář okamžitě
dlužné nájemné uhradil. Po dohodě s vedením města bylo rozhodnuto o
pokračování nájemního vztahu.

Usnesení

: Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu pozemku v k. ú. Kozlov pro
p. Korbáře.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Duben 2022

22-06-10

: Zřízení věcného břemene EG.D, a.s.

Popis

: Se společností EG.D, a.s. máme uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene. Po realizaci stavby, zaměření skutečného stavu, lze
zřídit VB.

Usnesení

: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch EG.D, a.s.
spočívající v právu uložení kabelového vedení NN a kabelového pilíře, jejich
údržby a oprav na pozemcích část parc. č. 1204 a 1205 v k. ú. Bystřice nad
Pernštejnem. Věcné břemeno bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši
2000,- Kč + DPH a VB bude uzavřeno na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Duben 2022

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

22-06-11

: Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok

Popis

: V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rada schvaluje poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu města a současně smlouvy na tuto dotaci a to
v částce do 50.000,- Kč.
V rámci schvalování rozpočtu města na rok 2022 byla dne 15.12.2021 na
jednání zastupitelstva města č. 16/2021 schválena částka 2.000,- Kč jako
příspěvek na fungování Linky bezpečí, z.s.

Usnesení

: Rada města souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu města ve
výši 2.000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Linkou
bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha-Bohnice.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
: PhDr. Drahomíra Lukšová
: Splněno usnesením

22-06-12

: Financování akce Rekonstrukce Zahradní

Popis

: Rekonstrukce ulice Zahradní zatím není v rozpočtu města určena k realizaci,
finišujeme ale s přípravou a čeká nás výdaj ve výši 1.210,- Kč ve prospěch
správy a údržby silnic za budoucí pronájem ulice Vírská, kde naše rekonstrukce
ulice Zahradní skončí.

Usnesení

: Rada města schvaluje financování akce Rekonstrukce ulice Zahradní částkou
1.210,00,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař
: 29. dubna 2022

22-06-13

: Schválení uzavření smlouvy o dílo s firmou KM Construction s.r.o.,

2022- Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha-Bohnice

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Nehlasoval: 0

na výměnu střešní krytiny na domě ul. Lipová č. p. 897-899
v Bystřici n. P.
Popis

: Na bytových domech na S I je nutno vyměnit střešní krytinu na domě č. p. 897899 na ul. Lipové.
Poptávka byla zaslána 3 následujícím firmám:
Střechy Čermák s.r.o., K Hájům 1247, Bystřice n. P., IČ 1765761
KM Construction s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno Štýřice, IČ: 10997610
Výškové práce Duchek s.r.o., Blatnická 4219/4, 628 00 Brno, IČ:07500947
Nabídku podaly všechny firmy.
Nabídka od firmy
Střechy Čermák
KM Construction s.r.o., Brno
Výškové práce Duchek

Cena bez DPH
1 364 631,- Kč
1 354 639,- Kč
2 390 639,- Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že firma KM Construction s.r.o., Brno nabídla
nejnižší cenu. Dle sdělení jednatele pana Martina Unzeitiga firma zatím neví,
zda zakázku budou realizovat. Těsně před jednáním RM odstoupil od
nabídky.
Pokud by zakázku firma nechtěla, bude oslovena druhá v pořadí firma Střechy
Čermák a bude s ním uzavřena smlouva o díla na výměnu krytiny.
Usnesení

: Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Střechy Čermák, s.r.o.,
K Hájům 1247, Bystřice n. P. za celkovou cenu díla ve výši 1. 364. 631,- Kč bez
DPH.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti:
: Ing. Věra Vančová
: usnesením

22-06-14

: I. Dodatek ke smlouvě o nájmu a pachtu, souboru nemovitých věcí -

Popis

: Se společností Eden Centre s.r.o. máme od 30.06.2021 uzavřenu shora
uvedenou smlouvu. Předmětem pachtu jsou zemědělské pozemky, které byly
společnosti dány do pachtu dle původní smlouvy z roku 2013 ve znění dodatků.
V mezidobí došlo v některých katastrálních územích k digitalizaci a revizi
katastru nemovitostí. Těmito úkony dochází ke sloučení některých pozemků, ke
změně jejich výměry. Z toho plyne, že se změnily čísla parcel a jejich výměry.
V katastrálních územích Rovné a Divišov kontrolou se zástupci společnosti
Agro Rozsochy bylo zjištěno, které zemědělské pozemky skutečně zemědělsky
využívá Agro Rozsochy a naopak společnosti Eden Centre s.r.o. dává do
podnájmu (podpachtu) pozemky v k. ú. Domanínek a Bystřice nad
Pernštejnem. Aby mohlo dojít k aktualizaci Dohody o uživatelské směně
pozemků mezi Agrem a Edenem je nutné změnit aktuální čísla parcel a jejich
výměr ve Smlouvě o nájmu a pachtu mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a
společností Eden Centre s.r.o. Celková výměra se mění pouze zanedbatelně,
tím pádem by to nemělo vliv na celkové nájemné, které by zůstalo beze změny.

Usnesení

: Rada města schvaluje změnu v příloze ke smlouvě - souboru zemědělských
pozemků v k. ú. Rovné a k. ú. Divišov dle přílohy.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Duben 2022

22-06-15

: Dlouhodobý pronájem pozemku dle Směrnice č. 5/2021

Popis

: Na základě zveřejněného záměru lze uzavřít nájemní vztah s:

Zdržel se:

Nehlasoval: 0

Eden Centre s.r.o.

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

34. Arnica spol. s.r.o.- část p. č. 1094/1 (1 m2) a 1094/2 (1 m2) od 1. 5. 2022
na neurčito za 2 904 Kč s DPH ročně – reklama „A“

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavřít nájemní vztah s:

34. Arnica spol. s.r.o.- část p. č. 1094/1 (1 m2) a 1094/2 (1 m2) od 1. 5. 2022
na neurčito za 2 904 Kč s DPH ročně – reklama „A“

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Alena Prudká
: 01.05.2022

22-06-16

: Žádost o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance Nemocnice

Popis

: Ředitelka Nemocnice nové Město n. M. podala žádost o mimořádné přidělení
bytu pro paní Ludmilu Sýkorovou, t. č. bytem Bobrůvka. Jmenovaná v
nemocnici pracuje jako zdravotní sestra na interně 4 roky. Paní má v péči 2
nezletilé syny, z rodinných důvodů žádá o přidělení bytu o velikosti 2+1.

Usnesení

: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 pro paní Ludmilu
Sýkorovou, která pracuje jako zdravotní sestra na interním oddělení
v Nemocnici Nové Město na Moravě. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s možností prodloužení, za nájemné ve výši 50,- Kč/m2, ve smlouvě
bude uvedena podmínka odpracovat v nemocnici 3 roky od přidělení bytu.
V případě dřívějšího skončení pracovního poměru bude byt vrácen do 3 měsíců
od skončení pracovního poměru bez bytové náhrady.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Ing. Věra Vančová
: usnesením

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

0

Nové Město n. M.

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

22-06-17

: Uzavření Smlouvy o výpůjčce s Junák – český skaut, středisko Klen

Popis

: Předkládám radě města Smlouvu o výpůjčce, kterou bude v budoucnu
doprovázen smluvní vztah mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a zapsaným
spolkem Junák – český skaut, středisko Klen Bystřice nad Pernštejnem.
V souladu se zněním příslušných ustanovení Zákona o obcích bylo radou
města projednáno a odsouhlaseno vyhlášení záměru (bod 22-04-28 projednaný
dne 15.03.2022), přičemž tento záměr byl následně vyhlášen dne 21.03.2022.

Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s Junák – český skaut,
středisko Klen Bystřice nad Pernštejnem, z.s. (Novoměstská 931, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem, IČ 002 94 136), jejímž předmětem je výpůjčka
zrekonstruované budovy Skautské základny, a to od 01.05.2022.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 7 Proti: 0
: Mgr. Martin Rod
: duben 2022

Bystřice nad Pernštejnem, z.s. na objekt Skautské základny

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Příští zasedání rady města se bude konat: 17.05.2022
V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.04.2022
……………………………
Ing. Karel Pačiska
starosta města

……………………………..
Mgr. Martin Horák
místostarosta města

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 590 311, e-mail: posta@bystricenp.cz, ID DS: b3mbs36

ZÁPIS
ze schůze
Rady města Bystřice nad Pernštejnem

č. 7/2022
konané dne 17.05.2022
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, Ing. Blanka Svobodová, Ing. Ivan Buchta, Ing. Aleš
Sitař, David Starý
: Ing. Karel Pačiska

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č.6/2022

: : bez námitek

POŘAD SCHŮZE
22-07-01
22-07-02
22-07-03
22-07-04
22-07-05
22-07-06
22-07-07
22-07-08

Žádost o pronájem bytu v DPS – paní Věra Halvová, nar. 24.12.1947, Bratrská 118,
Bystřice nad Pernštejnem
: Navýšení kapacity MŠ Bystřice n. P. v souvislosti se vzděláváním dětí z Ukrajiny
: Odměny ředitelů škol a školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem
:

: Pomoc městu Trostjanec
: Žádost o finanční podporu na akci „5. Vírské serpentiny“
: Financování akce Rekonstrukce ulice Tyršova
: Zázemí sportovního areálu – odstoupení od smlouvy a dohoda o vypořádání
: Zřízení budoucího VB EG.D, a.s.

22-07-09

: Pacht pozemku k.ú. Rovné L. Elis

22-07-10
22-07-11

: Pronájem prostoru sloužícího k podnikání

22-07-12

: Žádost o příspěvek na akci Majáles
Schválení vybraného dodavatele a podpisu smlouvy o dílo s vybraným
:
dodavatelem na akci Oprava podlah a obložení v tělocvičnách základních škol

22-07-13

: Grant na údržbu majetku 2022

22-07-15

: Schválení rozpočtového opatření na havarijní opravu střechy ZUŠ
: Schválení provedení dodělání EZS v budově Skautovny v Bystřici nad Pernštejnem

22-07-16
22-07-17

: Nákup mycího stroje do vývařovny Nádražní 615, Bystřice n.P.
: Dlouhodobý pronájem pozemku dle Směrnice č. 5/2021

22-07-14

SCHVÁLENÍ POŘADU SCHŮZE
Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje program schůze rady Města
Bystřice nad Pernštejnem č. 7/2022 ze dne 17.05.2022.

Hlasování

: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Zodpovídá

: tajemník

USNESENÍ
22-07-01

: Žádost o pronájem bytu v DPS – paní Věra Halvová, nar. 24.12.1947,
Bratrská 118, Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o schválení pronájmu bytu
č. 120 v DPS paní Věře Halvové, bude bydlet sama, nemá dluhy vůči městu, bude
využívat pečovatelskou službu podle aktuálního zdravotního stavu.

Usnesení

: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje pronájem bytu č. 120 v DPS paní
Věře Halvové, nar. 24.12.1947, Bratrská 118, Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0
: PhDr. Drahomíra Lukšová
: Splněno usnesením

22-07-02

: Navýšení kapacity MŠ Bystřice n. P. v souvislosti se vzděláváním dětí
z Ukrajiny

Popis

: Na ředitelku MŠ Bystřice n. P. se začínají obracet se žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání cizinci, Ukrajinci, kterým byla udělena dočasná ochrana
dle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Protože
máme třídy naplněné, je třeba využít možnosti navýšit kapacitu v souladu s § 7
odst. 2 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem….. Dle tohoto ustanovení můžeme krajský úřad požádat
o navýšení kapacity a toto navýšení není třeba dokládat stanovisky krajské
hygienické stanice a stavebního úřadu, ale je třeba doložit souhlas rady města.
Jedná se pouze o dočasnou situaci, nikoliv stálé místo poskytovaného vzdělávání
neb školských služeb. V této chvíli se jedná o dobu platnosti zákona Lex Ukrajina,
tzn. do 31.3.2023. Zatím se neví, co nastane po tomto datu. V tuto chvíli máme
zájemce jen ojedinělé, ale chceme jim vyjít vstříc, aby se děti více začlenily do
kolektivů a snáz pochytily český jazyk.
V současné době máme 11 tříd s max. kapacitou 25 dětí na třídu, tj. celková
kapacita 275. Můžeme jít ve třídě až na 28, proto budeme požadovat navýšit
celkovou kapacitu MŠ na 308 dětí.
Tomuto počtu musíme přizpůsobit i školní jídelnu – výdejnu na Zahradní ulici.
U školní jídelny máme kapacitu dostatečnou, u výdejny potřebujeme navýšit z 75
na 84 stravovaných.

Usnesení

: Rada města souhlasí s navýšením kapacity Mateřské školy Bystřice nad
Pernštejnem, příspěvkové organizace, Okružní 753, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, IČ 75021935 z počtu 275 dětí na 308 dětí a navýšením kapacity
školní jídelny – výdejny z počtu 75 na 84 stravovaných v souvislosti s podáním
žádosti o změnu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení dle § 7
zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0
: Ing. Blanka Svobodová
: 18.05.2022

22-07-03

: Odměny ředitelů škol a školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem

Popis

: Dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce lze poskytnout odměnu za
úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Dle
školského zákona tuto odměnu a další platové náležitosti statutárních orgánů škol
a školských zařízení – ředitelů škol a školských zařízení se svěřuje tomu, kdo
statutární orgán do funkce jmenuje, tedy zřizovateli.

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

V souladu s touto právní úpravou navrhuje oddělení školství odměny pro ředitele
ZŠ TGM – Mgr. Jaroslava Slámu, ředitelku MŠ – Mgr. Vlastu Moncmanovou,
ředitelku ZUŠ - Mgr. Miladu Krásenskou, ředitele DDM – Ing. Karla Krondráfa a
ředitelku ZŠ Nádražní, Bystřice n.P. – Mgr. Hanu Kopeckou ve výši dle přílohy.
(Bude předložena na jednání Rady.)
Podkladem pro stanovení výše odměn bylo písemně zpracované hodnocení
činností ředitelů školských zařízení za 1. pololetí školního roku 2021/22.
Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje navržené odměny ředitelům
škol a školských zařízení v Bystřici n. P. dle přílohy, která je nedílnou součástí
usnesení.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
: Ing. Blanka Svobodová
: 31.05.2022

22-07-04

: Pomoc městu Trostjanec

Popis

: Na začátku května nás oslovilo spřátelené ukrajinské město Trostjanec o pomoc.
Potřebovali by dvě auta. Dle požadavků jsme vytipovali Škodu Yeti (vlastněnou
Areálem sportu) a Fiat Doblo, které by bylo dostupné z autorizovaného servisu.
Ke zjednodušení celé akce jsme zvolili variantu darování těchto aut. Auto zakoupí
areál sportu, daruje městu Trostjanec a ZM na svém pravidelném červnovém
zasedání schválí kompenzaci pro areál sportu ve výši nákladů této akce.
Ozvala se také firma SPH stavby s.r.o., že vlastní starý Nissan Navara a že je
ochotna toto auto také darovat. Zřejmě se to neobejde bez finanční částky spojené
s přepisem a nutnými menšími opravami. Vše by se případně hradilo z částky na
pomoc Ukrajině.
V polovině května bude mít cestu do Vídně starosta města Trostjance Jurij Bova.
Při této příležitosti navštíví i naše město. Zažádal nás také o léky, kterých je na
Ukrajině nedostatek. Podle jeho seznamu bychom ještě tyto léky zakoupili a na
Ukrajinu darovali. Finanční krytí by bylo opět z částky na pomoc Ukrajině.

Usnesení

: Rada města schvaluje ve funkci valné hromady Areálu sportu s.r.o. darování
automobilů Škodu Yeti a Fiat Doblo městu Trostjanec na Ukrajině.
Rada města schvaluje nákup nářadí pro město Trostjanec na Ukrajině ve výši
58.157,-Kč, dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Mgr. Martin Horák
: květen 2022

22-07-05

: Žádost o finanční podporu na akci „5. Vírské serpentiny“

Popis

: Letos se chystá již 5. ročník automobilových závodů „Vírské serpentiny“ jako
součást Mezinárodního mistrovství v závodech do vrchu a to v termínu 24. až 26.
června 2022. Podobně jako v předešlých létech žádá pořadatel o podporu ve výši
50 tisíc Kč.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu města Bystřice nad
Pernštejnem s organizací Maverick Rescue z.s., IČO 22662090 se sídlem Žebětín
1082, 641 00 Brno ve znění standardní Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař
: 31. května 2022

22-07-06

: Financování akce Rekonstrukce ulice Tyršova

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Popis

: Rekonstrukce ulice Tyršova se dalším drobným krůčkem blíží technickému i
administrativnímu ukončení. Nyní nám dodavatelé fakturují žulovou dlažbu
v křižovatce Tyršova x Příční, dokončení betonové dlažby na vjezdu k základní
škole a k tomu zajištění uzavírky pro překopy. Stále platí, že zatím utrácíme peníze,
které nám zbyly z loňska.

Usnesení

: Rada města schvaluje financování akce Rekonstrukce ulice Tyršova částkou
267.534,00 Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař
: 20. května 2022

22-07-07

: Zázemí sportovního areálu – odstoupení od smlouvy a dohoda o

Popis

: Žádost o dotaci z Národní sportovní agentury na Zázemí sportovního areálu
neuspěla. Březnové zastupitelstvo sice vydalo souhlas se zahájením stavby i
v případě nepřiznání dotace, avšak nárůst cen stavebních materiálů a prací
pokračuje, takže loni vysoutěžená firma nám není schopna garantovat realizační
cenu ani v té výši, kterou rada schválila Dodatkem č. 1 v prosinci 2021. Za této
situace nám ani rozhodnutí zastupitelstva ani pravidla Zákona o zadávání
veřejných zakázek neumožňují zahájit stavbu. Proto jsme se rozhodli vyhlásit nové
výběrové řízení a z něj vzešlou cenu předložit zastupitelstvu v červnu k rozhodnutí,
zda začít či nikoliv. Opakované výběrové řízení již běží, prvním krokem ale musí
být ukončení stávající smlouvy, což řeší v souladu se Zákonem o zadávání
veřejných zakázek naše odstoupení od smlouvy doprovázené dohodou o
vypořádání vzájemných vztahů.

Usnesení

: Rada města schvaluje odstoupení od smlouvy se společností ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r.o., Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9, IČO
60753013 uzavřené dne 19. dubna 2021 na realizaci díla Zázemí sportovního
areálu a Dohodu o vypořádání vzájemných vztahů plynoucích z této smlouvy.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař
: 20. května 2022

22-07-08

: Zřízení budoucího VB EG.D, a.s.

Popis

: Pro potřebu stavebního řízení na novou přípojku NN pro stavbu RD ve Vítochově
je třeba zřídit budoucí VB, které bude úplatné a bude na dobu neurčitou.

Usnesení

: Rada Města schvaluje zřízení budoucího věcného břemene spočívající v právu
uložení podzemního vedení NN, jeho údržby a oprav ve prospěch EG.D, a.s. na
části pozemku parc.č. 472/1 v k.ú. Vítochov. Budoucí věcné břemeno bude úplatné
za jednorázovou úplatu ve výši 2000Kč + DPH a bude na dobu neurčitou.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Květen 2022

22-07-09

: Pacht pozemku k.ú. Rovné L. Elis

Popis

: Na základě zveřejněného záměru na pacht pozemku část parc.č. 656 o výměře cca
165 m2 v k.ú. Rovné p. L. Elisovi lze uzavřít pacht na tento shora uvedený
pozemek.

Usnesení

: Rada města schvaluje uzavření pachtu na pozemek část parc.č. 656 o výměře cca
165 m2 v k.ú. Rovné p. L. Elisovi. Roční pachtovné činí 50 Kč.

Hlasování
Zodpovídá

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

Zdržel se: 00 Nehlasoval: 1

vypořádání

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

Termín

: Květen 2022

22-07-10

: Pronájem prostoru sloužícího k podnikání

Popis

: Na základě vyhlášeného záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání
v domě č.p. 902 na ulici Lipové v Bystřici nad Pernštejnem se přihlásil jeden
zájemce. Po schválení lze uzavřít nájemní smlouvu, která bude na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení

: Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího k podnikání v domě č.p. 902
na ulici Lipové o ploše 35,6 m2 p. R. Bojanovskému pro skladování podlahových
krytin. Roční nájemné činí 16 716 Kč + DPH + náklady na služby s nájmem
spojené. Smlouva bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Květen 2022

22-07-11

: Grant na údržbu majetku 2022

Popis

: Na základě vyhlášeného programu na údržbu majetku se nám přihlásilo 5 žadatelů.
Všichni splňují požadavky programu, tudíž mají na přidělení dotace nárok. Po
schválení lze veřejnoprávní smlouvou tyto dotace poskytnout.

Usnesení

: Rada města schvaluje poskytnutí dotace z programu „Údržba majetku 2022“ pro
následující subjekty:

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

subjekt
požadovaná částka
ČZS ZO II
49 500 Kč
ČZS ZO I.
49 500 Kč
OREL Jednota Rovné 26 200 Kč
SK By
49 000 Kč
TK By
45 000 Kč

účel dotace
výměna potrubí + oprava cesty
výměna potrubí + oprava cesty
údržba zeleně
údržba majetku na stadionu
údržba kurtů, oprava stěny

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Ivan Buchta
: Květen 2022

22-07-12

: Žádost o příspěvek na akci Majáles

Popis

: Pořadatelé bystřického Majálesu žádají radu města o navýšení příspěvku na
pořádání této akce. Odůvodňují to rapidně vzrostlými náklady na zajištění akce
(pronájmy, pohonné hmoty, ceny materiálu …)
Žádají o finanční podporu formou proplacení faktury za nájem a dopravu toalet pro
návštěvníky této akce. Cena tohoto zařízení na celou akci činí 39.000 Kč bez DPH.

Usnesení

: Rada města souhlasí s proplacením faktury za nájem a dopravu toalet pro
návštěvníky bystřického Majálesu ve výši 39.000 Kč bez DPH. Rada města ukládá
FO provést rozpočtové opatření v této částce.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 5 Proti: 0
: Mgr. Martin Horák
: květen 2022

22-07-13

: Schválení vybraného dodavatele a podpisu smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem na akci Oprava podlah a obložení v tělocvičnách
základních škol

Popis

: Předkládám Radě města ke schválení výběr dodavatele a podpis smlouvy o dílo
s firmou Pavlacký a.s. na akci Oprava podlah a obložení v tělocvičnách základních
škol.
V letošním rozpočtu máme schválenou rekonstrukci podlah tělocvičen v obou
základních školách. Bylo požádáno o dotaci na MMR přes firmu Regiozona s.r.o.,

Zdržel se: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

která provedla i výběrové řízení na dodavatele. Oslovili jsme čtyři firmy, nabídku
poslaly pouze tři a to Pavlacký s.r.o., ROYAL TECH s.r.o. a DOR – SPORT s.r.o.
Nabídková cena firmy Pavlacký s.r.o. je ve výši 5 074 888,71 Kč vč. DPH, firma
ROYAL TECH s.r.o. nabídla provedení této akce za 5 357 359, 66 Kč vč. DPH a
firma DOR – SPORT s.r.o. dala v nabídce nabídkovou cenu ve výši 5 310 416,26
vč. DPH. Kritérium pro výběr dodavatele zakázky je nejnižší nabídková cena,
kterou nabídla firma Pavlacký s.r.o. a je i doporučena komisí jako vybraný
dodavatel. Dodávka je rozdělena na dva stavební objekty, SO 01 se bude dělat za
jakékoliv situace a SO 02 až 04 se budou dělat, pouze pokud bude přidělena
dotace.
Usnesení

: Rada města schvaluje:
- výběr dodavatele stavby Oprava podlah a obložení v tělocvičnách základních škol
a to firmu Pavlacký s.r.o., IČ: 63472902, se sídlem Družstevní 1012, 763 26
Luhačovice
- podpis smlouvy o dílo s firmou Pavlacký s.r.o., IČ: 63472902, se sídlem
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice s cenou 5 074 888, 71,- Kč s DPH.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 5 Proti: 0
: David Starý
: Usnesením

22-07-14

: Schválení rozpočtového opatření na havarijní opravu střechy ZUŠ

Popis

: Předkládám Radě města ke schválení rozpočtové opatření na havarijní opravu
střechy na ZUŠ.
Z důvodu havarijního stavu některých částí střechy ZUŠ byl osloven pan Unzeitig
na opravu střechy. Jelikož měl časový prostor opravu provést, dohodli jsme se na
ceně opravy a to ve výši 325 636, 41,- vč. DPH. Žádám proto Radu města o
schválení rozpočtového opatření ve výši 326 000,-, které bude financováno
z havarijního fondu.

Usnesení

: Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření ve výši 326 000,- na
opravu střechy na ZUŠ.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: David Starý
: Usnesením

Zdržel se: 1

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Nehlasoval: 1

22-07-15

: Schválení provedení dodělání EZS v budově Skautovny v Bystřici nad
Pernštejnem

Popis

: Předkládám Radě města ke schválení provedení dodělání EZS v budově
Skautovny v Bystřici nad Pernštejnem.
V budově Skautovny byly při stavbě provedeny rozvody pro elektronický
zabezpečovací systém a teď už stačí ho jen oživit, což vyžaduje osazení čidel, led
panelu, telefonní ústředny a zprovoznění. Proto jsme oslovili firmu FONOREX,
která pro město zabezpečovací systémy montuje a spravuje, aby provedla ocenění
všech dodávek a prací pro oživení EZS a dokončení EZS ocenili za cenu 18634,vč. DPH. Ještě máme k proplacení fakturu panu Hájkovi, který udělal projekt
skutečného provedení za 1 500,- Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje:
- Provedení dodělání EZS v budově Skautovny v Bystřici nad Pernštejnem
- Rozpočtové opatření ve výši 20 200,- Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 4 Proti: 1
: David Starý
: Usnesením

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

22-07-16

: Nákup mycího stroje do vývařovny Nádražní 615, Bystřice n.P.

Popis

: Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je jednou z výdajových položek nákup myčky
bílého nádobí do vývařovny v předpokládané výši 700 tis. Kč bez DPH. DPH je
v tomto případě uznatelnou položkou.
Základními parametry poptávkového řízení byly výkon stroje – maximální výkon byl
stanoven na 155 košů/hod. a základní sestava stroje, která vzhledem k velikosti
umývárny byla zkrácena na zónu mytí a zónu oplachu, předmývání nádobí bude
realizováno stejnou formou jako doposud.
Poptávkového řízení se zúčastnily 4 firmy. Kritériem pro výběr dodavatele je cena.
Nabídka mycího stroje, která vyhovuje podmínkám poptávky je od firmy ABI-EPG
s cenou 870.670 Kč bez DPH. Druhá nabídka od fi Aligastro je ve výši 968.600,Kč bez DPH.

Usnesení

: Rada města schvaluje dodavatele mycího stroje do vývařovny firmu ABI-EPG s.r.o.,
Svatopluka Čecha 379/6, 674 01 Třebíč, IČ : 29232449
Rada města schvaluje podpis kupní smlouvy s firmou ABI-EPG s.r.o., Svatopluka
Čecha 379/6, 674 01 Třebíč, IČ : 29232449 na nákup mycího stroje za cenu
870.670 Kč bez DPH
Rada města pověřuje finanční odbor na provedení rozpočtového opatření ve výši
170 670 Kč do výdajů a uplatnění DPH do výdajů a příjmů.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová
: 11.5.2022

22-07-17

: Dlouhodobý pronájem pozemku dle Směrnice č. 5/2021

Popis

:

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

35. Ing. Václav Mičín – část p. č. 2014/1 (90 m2) na 6 měsíců za 2 250 Kč zařízení staveniště
36. Aleš Koželuh - část p. č. 3085/1 (11 m2) od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022 za 3
300 Kč + 693 Kč DPH – reklamní vozík-propagace Cooper

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavřít nájemní vztah s:

35. Ing. Václav Mičín - část p. č. 2014/1 (90 m2) na 6 měsíců za 2 250 Kč zařízení staveniště
36. Aleš Koželuh.- část p. č. 3085/1 (11 m2) od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022 za 3
993 Kč

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
: Alena Prudká
: Splněno usnesením

Nehlasoval:

1

Příští zasedání rady města se bude konat: 07.06.2022
V Bystřici nad Pernštejnem dne 17.05.2022

Mgr. Martin Horák
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

