Město Bystřice nad Pernštejnem

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č.
3 /2007
konané dne 14.3.2007
v 17.00 hodin,
v malém sále Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem
Přítomni
Členové zastupitelstva : Stanislav Bartoš, Jiří Boháč, PhDr.Vladimír Cisár, Petr Hanzlík, Lenka
Jobánková, MUDr.Pavel Lukša, MUDr.Petr Martínek, Ing.Hicham
Nemrah, Mgr.Miroslav Novák, Ing.Josef Novotný, Ing.Karel Pačiska, Petr
Paleček, MUDr.Aleš Ptáček, MUDr.Miluše Sáblíková, Antonín Tulis,
Ing.Zdeněk Vetešník, Bc.Josef Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, MVDr.Petr
Dvořák, Hanička Pečinková, akad.mal.Karel Rossí
S poradním hlasem
: JUDr. Eva Špatková
Hosté
:
Omluveni
: Ing.Zdeněk Mašík, Petr Macháček,
Návrhová komise

- předseda
- členové

Ověřovatelé zápisu
Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů zast. proti zápisu č. 2/2006

:
:
:
:
:

Ing.Bohumil Kotlán
Ing.Hicham Nemrah, PhDr.Vladimír Cisár
Lenka Jobánková, Antonín Tulis
Vše splněno
Bez připomínek

Schválení členů návrhové komise
Hlasování

: Pro: 18 Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval:

4

Schválení ověřovatelů zápisu
Hlasování

: Pro: 19 Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

4

Schválení pořadu jednání
Hlasování

: Pro: 19 Proti: 0

Zdržel se: 0

POŘAD
1
2
3
4

/
/
/
/

3
3
3
3

/
/
/
/

2007
2007
2007
2007

Nehlasoval:

JEDNÁNÍ

Majetkové převody
Pořízení ÚP města BnP a určení zastupitele spolupracujícího při pořizování ÚP
Schválení členství ve SMO
Podané a připravované žádosti o dotace v letech 2007 - 2010

USNESENÍ:
1/3/2007

4

: Majetkové převody

Popis

: 1)Manželé Š. aj. požádali o prodej pozemků za účelem rozšíření zahrad. Vzhledem
k tomu , že v zadní části těchto pozemků vede vodovod, St. komise i Rada toto
schválily s podmínkou vzniku věcného břemene ve prospěch Svazu vodovodů a
kanalizací. J. se toto netýká , břemeno se týká pouze manželů Š. Na oba převody byl
vyhlášen záměr, nikdo se nepřihlásil, smlouvy je možné vyhotovit.
2)LSO s.r.o provádí s použití dotačních prostředků opravu cesty v k.ú Karasín.
Pozemek pod stavbou této cesty je podílnickém vlastnictví obcí. Z důvodů
jednotného vlastnictví pozemku a stavby a v souladu s vlastnictvím ostatních cest
(pravobřežní) je potřeba , aby obce tento pozemek převedly do majetku LSO a to
formou vkladu s navýšením základního kapitálu společnosti . Město je vlastníkem
8/22 pozemku.
3)Spolek pro postavení a udržování Orlovny v Telnici , jako vlastník pozemků pod
rekreačním zařízením v Domaníně nás požádal o prodej přilehlého pozemku, který je
Spolkem užíván. Na vyhlášený záměr se kromě shora jmenovaného přihlásilo Lesní
družstvo Domanín. Rada rozhodla o prodeji Spolku pro postavení Orlovny a
doporučuje Zastupitelstvu města tento prodej ke schválení.
4)V návaznosti na plánovaný prodej bývalého areálu TS města a.s. na ul. Na Cihelně
a s plánovaným kruhovým objezdem na křižovatce ulice Vírské a silnice I/19 je
potřeba provézt majetkoprávní vypořádání pozemků, tzn město musí převézt do
majetku TS zbývající pozemky , aby došlo k vzniku uceleného areálu a současně
musíme od TS koupit pozemky, které by měly být základem kruhového objezdu.
Rada doporučuje Zastupitelstvu tyto převody ke schválení.
5)Paní A. Z. žádala město o odkup pozemku (parcela , která byla na konci bývalého
průchod směrem k poliklinice) . V minulém období tento prodej byl zamítnut. Na
další podnět p. Z. s ní bylo jednáno o možnosti opravy dešťové kanalizace, která
v současnosti přetíná pozemky p. Z. Vzhledem k plánované stavbě parkoviště by
oprava (respektive nová kanalizace) byla nezbytná. S p. Z. bylo dohodnuto, že město
požadovaný pozemek prodá s podmínkou závazku p. Z., že umožní stavbu
kanalizace přes její pozemek a po dokončení stavby nám k této zřídí věcné břemeno
spočívající v právu vedení , údržby a oprav dešťové kanalizace.Rada doporučuje
tento převod s dohodnutými podmínkami Zastupitelstvu města ke schválení.
6)Po dokončení chodníků na ulici Zahradní bylo jednáno s vlastníky pozemků u
opěrné zdi a to s manželi V. a N. Je s nimi dohodnut odkup pozemků. Pokud by se
budoucnu uvažovalo o rozšíření silnice, město by bylo vlastníkem. Rada doporučuje
Zastupitelstvu města tento převod ke schválení.
7)Již několik let se domlouvá odkoupení pozemků v lokalitě u zahrádek na SI od
internátu k mostku , přes který vede cesta na Bratrušín.
8)Při privatizaci státního podniku Uhelné sklady v roce 1993 byl na město
bezúplatně převeden pozemek p.č.2925/2 o výměře 2 361 m2 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem, který se nachází ve stávajícím areálu firmy Stone Hearth CZ s.r.o.
Problém je , že v současnosti nemáme k tomuto pozemku zabezpečen přístup,
protože přístupová komunikace je vlastnictví privátní firmy, která koupila od
podniku Geam sousední areál bývalého investičního skladu. Záměr byl zveřejněn a

nikdo , kromě Stone Hearth se nepřihlásil.
9)Pan H. nás požádal o prodej zemědělských pozemků v k.ú Rovné. Rada i st.
komise souhlasí s prodejem s podmínkou zhotovení geometrického plánu, aby byla
zachována polní cesta v našem vlastnictví a zbývající pozemky budou p. H. prodány.
Tyto pozemky navazují na pozemky ve vlastnictví p. H. Záměr na tento převod byl
zveřejněn, je možno vyhotovit smlouvu.
10)Před dvěma lety byly prodány 2 stavební parcely v Domaníně . Zbývající dvě
parcely nebylo možno kvůli nepřipojenému kabelu E-ONem prodat. Na konci
loňského roku konečně E-ON kabel připojil k síti a bylo vypsáno vyběrové řízení na
prodej těchto dvou parcel. Do výběru se přihlásili dva zájemci. Byly zveřejněny oba
záměry.Nikdo jiný se k záměru nepřihlásil. Je možno vyhotovit kupní smlouvy.
11)Na konci roku 2005 nám Pozemkový fond převedl bezúplatně 9,4 ha pozemků na
Rovinkách ( bezúplatně se vydávají pozemky pouze určené k bytové výstavbě a ke
stavbě komunikací). Problém je ten , že v této lokalitě už jsme měli schválen územní
plán na 1,3 ha jako občanskou vybavenost . Tento pozemek nebylo možno získat
bezúplatně ani v rámci prvního kola nabídek, kde jsme realizovali naše restituční
nároky. Tento pozemek Pozemkový fond do této nabídky nezahrnul.V současné
době je možno tento získat jedině úplatně a to za cenu stanovenou soudním znalcem.
Cena je 1/3 ceny pro stavební pozemek pro k.ú. Bystřice n/P. a obec Bystřice nad
Pernštejnem.
Z jednání: Ing. Buchta se ujal slova, doplnil materiály o nový č. 12. bod. V průběhu
jednání se dostavil MVDr. Petr Dvořák, zastupitelů celkem: 20
Proběhla diskuse, do které se zapojil Ing. Josef Novotný a MUDr. Petr Martínek,
který podal připomínku, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech jednotlivě. O tomto
návrhu bylo hlasováno takto:
Pro: 6
Proti: 12
Zdržel se: 2
Nehlasovalo: 3
Návrh nebyl schválen a o majetkových převodech se hlasovalo v celku.
Majetkové převody byly schváleny i s novým bodem č. 12 takto:
Usnesení

: 1) a) Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu „c“ z p.č. 1845 o výměře 23 m2 a
dílu „b“ z p.č. 1846/1 o výměře 11 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem manželům J.
b) Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu „a“ z p.č. 1846/1 o výměře 44 m2
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem manželům Š.
Prodej je podmíněn zřízením věcného břemene ve prospěch Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko spočívajícího v právu vedení , údržby a oprav vodovodu.
2)Zastupitelstvo města schvaluje vklad 8/22 p.č.497 o výměře 4 582 m2 v k.ú.
Karasín do společnosti LSO s.r.o. a to navýšením základního kapitálu společnosti.
Vklad bude proveden formou notářského zápisu.
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 1306/5 o výměře 772 m2 v k.ú.
Domanín Spolku pro postavení a udržování Orlovny v Telnici.
4) a)Zastupitelstvo města schvaluje vklad pozemků p.č.1241/2 o výměře 59 m2, p.č.
1241/1 o výměře 368 m2, p.č. 1240 o výměře 1752 m2, p.č. 1300 o výměře 3565
m2, p.č. 1295 o výměře 626 m2,p.č. 1301 o výměře 777 m2,p.č.1299 o výměře 274

m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem navýšením základního kapitálu TS města a.s.
v hodnotě 238 532,53 Kč, který bude proveden formou notářského zápisu.
b)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č.1297/1 o výměře 688 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem od TS města a.s. Cena 36 196,25 Kč.
5)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č 319/4 o výměře 84 m2 v k.ú. Bystřice
nad Pernštejnem p. A. Z. Souběžně bude vydán souhlas s uložením kanalizačního
potrubí a závazek o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení , údržby
a oprav dešťové kanalizace ve prospěch města. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatné a to za jednorázovou úplatu dle znaleckého posudku.
6)a)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 1058/4 o výměře 22 m2 v k.ú. Bystřice
nad Pernštejnem od manželů V.
b)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č.1062/8 o výměře 51 m2 v k.ú. Bystřice
nad Pernštejnem od manželů N.
7)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 1486/2 o výměře 280 m2, p.č.1488/4 o
výměře 5 m2, p.č. 1491/1 o výměře 24 m2, p.č. 1492 o výměře 9 m2,p.č.1493/1 o
výměře 260 m2,p.č.1494 o výměře 177 m2, p.č.1495 o výměře 715 m2,p.č.1946 o
výměře 2 236 m2,p.č. 1499/2 o výměře 6 m2,1499/3 o výměře 678 m2,p.č. 2667/1 o
výměře 26 m2,p.č. 2692/1 o výměře 43 m2,p.č. 2693/2 o výměře 6 m2,p.č.2694/2 o
výměře 67 m2, p.č.3224/6 o výměře 903 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od p.
D. K.
8)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 2925/2 o výměře 2 361 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem firmě Stone Hearth s.r.o..
9)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č 670/2 o výměře 715 m2 a p.č.670 /6 o
výměře 338 m2 p. J. H.
10)a)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 1478/7 o výměře 1020 m2 v k.ú.
Domanín p. J. S.
b)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č 1478/6 o výměře 912 m2 v k.ú.
Domanín manž. V.
11)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 3052/35 o výměře 13 285 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem od PF ČR.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

12)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č.742 o výměře 52 m2, p.č. 741/1 o
výměře 848 m2 , p.č. 724 o výměře 239 m2 a p.č. 739 o výměře 34 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem p. K. Hi.
: Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3
: Ing. Ivan Buchta
:

2/3/2006

: Pořízení územního plánu Města Bystřice n.P. a určení zastupitele Města
spolupracujícího při pořizování ÚP

Popis

: Město Bystřice n.P. má od roku 1998 schválený územní plán sídelního útvaru
Bystřice n.P., který řešil k.ú. Bystřice n.P., k.ú. Domanínek, k.ú. Bratrušín a k.ú.

Dvořiště. Zbylá katastrální území byla řešena urbanistickými studiemi, které pro
rozvoj území a povolování staveb byly dostačující.
Od 1.1. 2007 platí zákon č.183/2006 Sb – o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), který zpřísňuje podmínky pro povolování staveb z hlediska
územního plánování.
V místních částech města, které měly zpracovanou urbanistickou studii, lze
umisťovat stavby pro bydlení a rekreaci pouze v intravilánu, který byl stanoven k
1.9.1966 a další rozvoj mimo intravilán není možný . Tento problém částečně řeší
vymezení zastavěného území místních částí města (pořízení vymezení ZÚ pro místní
části bude projednáno Radou města dne 13.3.2007), kdy se k intravilánu připojí
pozemky zastavěné po 1.9.1966 a popřípadě menší pozemky vzniklé v prolukách,
avšak tímto postupem nelze navrhovat nové rozvojové plochy .
Proto je nutné pořídit pro celý správní obvod nový územní plán Bystřice n.P.
zahrnující i řešení rozvojových ploch v místních částech města.
Dle nového stavebního zákona je zastupitelstvo povinno určit ze svých řad
zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování Územního
plánu Bystřice n.P.
Z jednání: Ing. Straka se ujal slova a obeznámil zastupitele s historii územního
plánu a požádal zastupitele o určení zástupce do komise s řad zastupitelů. Bc. Vojta
navrhl Ing. Karla Pačisku jako člena komise na základě doporučení Rady města.
Návrh byl schválen následovně:
Usnesení

: Zastupitelstvo města schvaluje pořízení Územního plánu Bystřice n.P. a určuje
zastupitele města pana Ing. Karla Pačisku pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3
: Ing. Straka Tomáš
: Vzhledem ke složitosti procesu lze termín těžko stanovit. Předpokládá se však
celková časová náročnost pořizování v délce 2,5 –3,5 roku.

3/3/2007

: Členství ve Svazu měst a obcí

Popis

:

Svaz měst a obcí (SMO) v současné době zastupuje 2 500 měst a obcí
v ČR.Činnost SMO vychází z potřeb, názorů a připomínek zástupců obcí a měst.
V orgánech SMO pracují starostové, zastupitelé a úředníci z měst a obcí, kteří jsou
zapojeni do svazových komisí a orgánů. SMO je silným a respektovaným partnerem
jak na národní , tak i na mezinárodní úrovni.
Výhody pro členství v SMO jsou popsány podrobně v příloze této zprávy.
Pro zvýraznění vhodnosti členství ve SMO pouze uvádím možnost slevy na nákup
„obecního „ auta značky Śkoda ve výši 5-9 % z ceny vozu a informační servis na
internetu, který je zakódován heslem pro členy SMO.
Roční poplatek za členství je 5000,-Kč +1,8 Kč za každého občana, to je pro
Město Bystřice 21 200 Kč/rok.
Rada Města Bystřice n.P. doporučila odsouhlasit vstup do Svazu měst a obcí České
republiky
Z jednání: Ing. Lipovský pohovořil o výhodnosti členství v SMO. K tomuto bodu
proběhla diskuse, do které vstoupil Ing. Josef Novotný a zastupitele jej schválilo
takto:

Usnesení

: Zastupitelstvo Města Bystřice n.P. neschvaluje vstup do Svazu měst a obcí České
republiky

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasoval 3
:
: Ing.Lipovský
:

4/3/2007

: Podané a připravované žádosti o dotace v letech 2007 - 2010

Popis

: S plánovacím obdobím evropské unie v letech 2007 – 2013 a tedy i pravděpodobným
přísunem peněz je nutné připravovat a projektovat akce ve střednědobém horizontu,
v našem případě tedy na léta 2007 - 2010. Samozřejmě, že budou využívány i ostatní
zdroje, tj. rozpočet ČR, státní i krajské dotace. Je třeba zdůraznit, že kromě dvou
akcí, tedy vodovod Vítochova a chodník Divišov, u kterých byla vysoká míra
pravděpodobnosti získání dotace, není u ostatních akcí počítáno s finanční
spoluúčastí v letošním ani v následujících rozpočtech. Spoluúčast bude řešena
formou rozpočtového opatření po přidělení dotace. Důvodem je, aby nebyly finanční
prostředky vázány na akci, kde dotace není definitivně schválena a také protože není
přesně známo, kdy které výzvy budou vyhlašovány. Spoluúčast města je řešena
zejména aktuálně volnými prostředky města.
Rámcově lze jednotlivé akce rozdělit do 8 odvětví, přičemž čísla neudávají míru
důležitosti: 1. životní prostředí – revitalizace lokality Rácová, Rovné – vodní nádrž
a revitalizace toku, odbahnění rybníka Argentina, odbahnění rybníka Domanínský, 2.
školství – rekonstrukce ZŠ TGM a rozšíření sítě CZT, zlepšení podmínek pro
vzdělávání v ZŠ Nádražní, oranžové hřiště u ZŠ Nádražní, atletické hřiště u ZŠ
Nádražní, 3. infrastruktura a bydlení – vodovod Vítochov, generel bezbariérových
tras, chodník podél komunikace I/19 v místní části Divišov, parkoviště pod
poliklinikou, zateplení a výměna oken bytových domů, rekonstrukce DPS, chodník
„Kameník“, generel kanalizací, rekonstrukce náměstí, 4. cestovní ruch – bystřická
zastavení, za poznáním Zubří země, 5. ochrana památek – oprava kapličky sv.
Anny na Černém vršku, konzervace a záchranné práce na hradu Zubštejně,
rekonstrukce muzea, 6. sport – umělá ledová plocha, 7. podnikání – pořízení
obslužné a třídící technologie, účelová komunikace a prodloužení inženýrských sítí
v průmyslové zóně II, fotovoltaická elektrárna, kombinovaná výroba tepla a
elektrické energie z biomasy a 8. občanská vybavenost – hasičská cisternová
stříkačka. Z výčtu je patrno, že se jedná o projekty pro město příjmově zajímavé –
tedy fotovoltaická elektrárna, výroba tepla a elektrické energie, ale i revitalizace
bytových, který by měl mít přínos finanční, ale i akce podporující společenský,
kulturní a sportovní rozvoj městě.
Prioritami jsou zejména revitalizace bytových domů a jejich okolí,
rekonstrukce DPS a pokračovaní v rekonstrukcích škol. (Níže uvedené projekty
jsou pro přehlednost číslovány, nevyjadřují pořadí důležitosti.)
Z jednání: V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil na zastupitelstvo Ing.
Zdeněk Vetešník, celkem zastupitelů: 21.
Slova se ujal Bc. Vojta, informoval zastupitele o žádostech o dotaci předložených
městem za rok 2006 – 2007 a plánovaných pro rok 2007 – 2010. Bc. Vojta doplnil
seznam o další plánované akce: Rekonstrukce vodovodů a kanalizací, Centrum
zelených vědomostí, Napojení průmyslové zóny na silnici I/19 a II/388. K tomuto
bodu proběhla diskuse, do které se zapojil Ing. Josef Novotný,ohledně možnosti
financování chodníku v obci Lesoňovice a podnikatelského záměru „Obalovna“

Zastupitele schválili návrh následovně:

ŽÁDOSTI O DOTACE PŘEDLOŽENÉ MĚSTEM 2006 - 2007
1. Projekt

: Rekonstrukce muzea Bystřice nad Pernštejnem

Fond
Celk. cena díla
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

: Státní rozpočet ČR
: 5 mil. Kč včetně DPH
: 4,0 mil. Kč bez DPH
Předpokládané výdaje města:
: 2007 - 2008
: Hlavním cílem projektu je úprava podkrovních prostorů muzea pro plnohodnotné
využití v rámci provozu muzea (vytvoření nových výstavních prostorů, depozitáře
včetně elektroinstalace, topení a zdravotně-technické instalace). Součástí projektu
je i statické zajištění stropů mezi II. a III. podlažím a vydláždění vstupního
prostoru muzea.
: Původní předpoklad dotace byl 6 mil. Kč, dotace byla schválena v návrhu
státního rozpočtu na rok 2007 ve výši 4 mil. Kč. V současné době probíhá
společně s projektantem redukce nutných prací tak, aby finanční spoluúčast města
na rekonstrukci byla co nejnižší.Termín odevzdání upraveného projektu – 31. 3.
2007.

Současný stav

2. Projekt

: Rekonstrukce Základní školy T.G. Masaryka a rozšíření sítě CZT

Fond
Celk. cena díla
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

: Státní rozpočet ČR
: 5 mil. Kč včetně DPH
: 4 mil. Kč
Předpokládané výdaje města:
: v roce 2007
: Projekt zahrnuje napojení ZŠ TGM na centrální zásobení teplem (CZT),
rekonstrukce topení ve škole, izolace proti zemní vlhkosti na průčelí školy a
dokončení rekonstrukce velké tělocvičny.
: Původní předpoklad dotace byl 10 mil. Kč, dotace byla schválena v návrhu
státního rozpočtu na rok 2007 ve výši 4 mil. Kč. I zde probíhá výběr prací, aby
finanční spoluúčast města byla co nejnižší. Termín odevzdání upraveného
projektu – 31. 3. 2007.

Současný stav

3. Projekt

: Vodovod Vítochov

Fond

: seznam akcí programu ministerstva zemědělství 229 310 – podprogram 229312
(prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací)
: 9,87 mil. Kč bez DPH
: 60 % z MZe, 10 % kraj
Předpokládané výdaje města:
2,87 mil.
Vysočina
: do 30. 8. 2007
: Napojení Vítochova z vodovodního přivaděče z Písečného a rozvedení pitné vody
po obci.
: Dotace byla schválena ve výši 60 % z Mze a 10 % z Kraje Vysočina. Práce za 1
mil. Kč proběhly již v roce 2006. Občané ve spolupráci s městem připravují
vodovodní přípojky.

Celk. cena díla
Podíl dotace
Termín realizace
Popis
Současný stav

4. Projekt

: Zlepšení podmínek pro vzdělávání v Základní škole Nádražní

Fond
Celk. cena díla
Podíl dotace
Termín realizace
Popis
Současný stav

: Finanční mechanismus EHP/Norska
: 11,5 mil. Kč bez DPH
: až 85 %
Předpokládané výdaje města:
2,5 mil.
: v roce 2008
: Projekt zahrnuje výměnu všech oken, prosklených stěn a vstupních dveří včetně
tělocvičny, dokončení rekonstrukce vodoinstalací, dokončení rekonstrukcí WC,
dokončení klempířských prací na tělocvičně.
: Rozhodnutí o přiznání dotace budou známa až na podzim roku 2007 a v případě
přidělení dotace by došlo k realizaci v roce 2008.

5. Projekt

: Konzervace a záchranné práce hradu Zubštejn

Fond
Celk. cena díla
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

: Finančního mechanismu EHP/Norska
: 10 mil. Kč bez DPH
: až 85 %
Předpokládané výdaje města:
1,5 mil.
: 2008 - 2009
: Statické zajištění hradního paláce, obnovení původního přístupu do hradního
paláce pomocí dřevěného mostu, přípojka nízkého napětí a informační tabule
s propagačním materiálem.
: Rozhodnutí o přiznání dotace budou známa až na podzim roku 2007 a v případě
přidělení dotace by došlo k realizaci v roce 2008.

Současný stav

6. Projekt

: Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie z biomasy na
zdroji v Bystřici nad Pernštejnem

Fond

: Fond Vysočiny, název grantového programu – energetické využívání
obnovitelných zdrojů
: 445 000,- Kč
: 200 000,- Kč
Předpokládané výdaje města:
225 000
: 31. 4. 2007
: Dotace slouží k pořízení technicko-ekonomické studie různých variant řešení
dalšího rozvoje využívání obnovitelných zdrojů v energetice našeho města.
: Dotace byla v lednu 2007 schválena v plné výši. Byla podepsána smlouva
s firmou TRIGAD na studii, která bude vypracována ve dvou etapách, první bude
ukončena do 31. 5. 2007, druhá pak do konce září tohoto roku.

Celk. cena díla
Podíl dotace
Termín realizace
Popis
Současný stav

7. Projekt

: Generel bezbariérových tras

Fond

: Fond Vysočiny, grantový program na podporu projektů generely bezbariérových
tras
: 130 000,- Kč
: 60 % (78 000,- Kč)
Předpokládané výdaje města:
52 000,: do 2. 6. 2007
: Záměrem je návrh komplexního řešení svobodného pohybu v městě, který má
podobu návrhu komplexní bezbariérové trasy, zpřístupnění budov institucí
ležících na bezbariérové trase, odstraňování bariér v dopravě apod. Na podkladě
generelu je možno žádat o dotace na bezbariérové chodníky, vstupy, výtahy atd.
: Dotace byla v prosinci 2006 schválena v plné výši. Generel bude vypracován ing.
Laubem do 31. 3. 2007.

Celk. cena díla
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

Současný stav

8. Projekt

: Oranžové hřiště u ZŠ Nádražní

Fond
Celk. cena díla

: Nadace ČEZ
: 2,45 mil Kč

Podíl dotace
Termín realizace
Popis
Současný stav

: až 2 mil. Kč
Předpokládané výdaje města:
450 000
: 2007 - 2008
: Vybudování nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem v areálů ZŠ
Nádražní
: Žádost byla podána dne 25. 1. 2007.

9. Projekt

: Oprava kapličky sv. Anny na Černém vršku

Fond
Celk. cena díla
Podíl dotace
Termín realizace
Popis
Současný stav

: Kraj Vysočina na zachování a obnovu kulturních památek
: 144 975,- Kč
: až 30%
Předpokládané výdaje města:
: 2007
: fasády a vnitřních omítek, oken, dveří, úprava okolí
: Žádost byla podána 13. 2. 2007.

10. Projekt

: Za poznáním Zubří země

101 485

- marketing turistického regionu Bystřicko - II. etapa
Fond
Celk. cena díla
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

Současný stav

: SROP 4.1.2 -Podpora regionálních a místních služeb cest. ruchu v kraji Vysočina
: 892.000
: až 75%
Předpokládané výdaje města:
205.487,: 2007-1/2 2008
: dopracování obsahu třech infokiosků (Karasín, Šikl. Mlýn, Pernštejn)- příprava
na internetové připojení, doplnění informačních tabulí v dalších obcích (14)ks,
výroba propagačních letáků těchto obcích (14) i místních částí města (10), výroba
Sborníku výletů (cyklo, pěší), výroba publikace - Ubytování v regionu, výroba
nového Průvodce městem, výroba nových pohledů obcí mikroregionu, marketing
tur. ruchu Bystřicka
: Žádost byla podána 23. 2. 2007.

PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI O GRANTY A DOTACE 2007 -2010
1. Projekt

: Bystřice nad Pernštejnem – revitalizace lokality Rácová

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

Současný stav

: MŽP ČR revitalizace říčních systémů, prostřednictvím AOPK Havlíčkův Brod
: 9,2 mil. Kč
: 100%
Předpokládané výdaje města:
0,-Kč
: po etapách od 2008 ( rozhodnutí o dotaci - nejdříve na konci roku 2007 )
: Provedení revitalizace povodí místní vodoteče v lokalitě Rácová, obnova rybníka
„Milerák“, výstavba nového rybníka pod Milerákem, zatravnění části pozemků,
výstavba několika tůní, revitalizace části vodních toků a pramenné oblasti,
rekonstrukce a obnava komunikací v lokalitě za účelem propojení města Bystřice
n. P. se spojovačkou na Žďánice – podle doporučení AOPK – bude se jednat o
tzv. „čistou revitalizaci“, kde lze získat až 100% dotaci.
: Připravuje se investiční záměr ve formátu pro podání žádosti na AOPK H. B.

2. Projekt

: Rovné - vodní nádrž a revitalizace toku

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace

: MŽP ČR revitalizace říčních systémů, prostřednictvím AOPK Havlíčkův Brod
: 1,5 mil Kč
: až 80 %
Předpokládané výdaje města:
300,- tis. Kč

Termín realizace
Popis

Současný stav

: v roce 2007 - 2008
: Provedení revitalizace povodí místní vodoteče v lokalitě Rovné, v části na louce
mezi dvěma rybníky (obnovení otevřené vodoteče, realizace tůně na pozemku p.
č. 602/1, PK 602/2). Dále bude provedeno dokončení odbahnění a oprava
dolního rybníka u mlýna (nový požerák, přelivný objekt a oprava, dosypání a
zhutnění hráze).
: Investiční záměr je před dokončením, bylo zahájeno územní řízení, po vydání
územního rozhodnutí bude podána žádost na AOPK Havlíčkův Brod

3. Projekt

: Bystřice nad Pernštejnem – odbahnění rybníka Argentina

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

: Operační program životní prostředí
: 3.000.000,- Kč
: až 80 %, očekává se méně
Předpokládané výdaje města:
1 mil Kč.
: v roce 2008
: Odbahnění rybníka s uložením vytěženého materiálu pravděpodobně na
meziskládku rekultivačního materiálu podniku DIAMO, státní podnik,
: Projekt je připraven, doplňuje se výpočet a návrh bezpečnostního přelivu,
zpracovává se žádost na Mze ČR.

Současný stav

4. Projekt

: Bystřice nad Pernštejnem – odbahnění rybníka Domanínský

Fond

: Operační program životní prostředí nebo program MZE ČR, protipovodňová
opatření – zvýšení retenční schopnosti vodních nádrží
: cca 20 – 25 mil. Kč
: až 80 % (až 95 % protipov. opat.) Předpokládané výdaje města:
5 – 20%
: v roce 2008 nebo později
: V roce 2006 byl proveden průzkum sedimentů nádrže. Vodní dílo je cca z 20%
retenčního objemu zaneseno sedimenty. Pokud by se podařilo prosadit projekt do
programu MZE ČR na protipovodňová opatření, došlo by ke zvýšení retenčního
účinku nádrže zvýšením objemu vody v retenčním prostoru, k odbahnění rybníka
s uložením vytěženého materiálu pravděpodobně na meziskládku rekultivačního
materiálu podniku DIAMO, státní podnik, nebo na vlastní lokalitu, která bude pro
tento účel připravena vč. Souhlasu Krajského úřadu k provozování zařízení
k odstraňování odpadů.
: Množství sedimentu v nádrži je 101580 m3, návrh projektu v současnosti
posuzuje VÚT Brno, fak. stavební z hlediska možného zvýšení retenční
schopnosti po provedení zásahu – poté může dojít k rozhodnutí, zda může být
projekt přijatelný do výše uvedeného dotačního programu na provedení
protipovodňových opatření.

Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

Současný stav

5. Projekt

: Pořízení obslužné a třídící technologie vč. nádob systému
odděleného sběru

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

: Operační program životní prostředí
: 22 mil. Kč
: až 80 %
Předpokládané výdaje města:
20%
: 2008 a dál
: Výchozí projekt byl zpracován již v roce 2005 a obsahuje: třídící linku na
separování komunálních odpadů (plastů), třídící linku – drtič – stavební odpady –
mobilní zařízení pro využití i na skládce ve Věchnově, pořízení nádob a aut.
Projekt byl předložen již do programu OP Infrastruktura – Priorita 3, včetně
spolufinancování se SFŽP, opatření 3.4 – Nakládání s odpady včetně

Současný stav

odstraňování starých zátěží. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů pod
registračním číslem žádosti 46540541.
: Projekt prošel prvním kolem přijímání žádostí v rámci OP Infrastruktura, neprošel
finálním kolem pro přidělení dotací, ale byl zařazen do tzv. „zásobníku projektů“
pro Operační program Životní prostředí. V současné době TS města připravují
zásadní aktualizaci žádosti tak, aby odpovídala současným potřebám společnosti a
Města Bystřice n. P. při řešení problémů odpadového hospodářství.

6. Projekt

: Chodník podél komunikace I/19 v místní části Divišov

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

:
:
:
:
:

Současný stav

Státní fond dopravní infrastruktury
3 mil. Kč
až 75 %
Předpokládané výdaje města:
2007
Dokončení chodníku mezi Rovným a Divišovem podél silnice I/19. Termín podání žádosti do 31.
1. 2007.
: Termín podání žádosti do 31. 3. 2007.

7. Projekt

: Cisternová automobilová stříkačka

Fond

Současný stav

: Účelová dotace ministerstva vnitra v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární
ochrany
: 5.800.000 Kč
: 2 mil.
Předpokládané výdaje města:
3,8 mil.
: 1/2 2008
: Jednotka SDH má k zásahům k dispozici vozidlo CAS 25 Š 706 staré 37 let, které je nespolehlivé
a nevhodné. Z toho důvodu je třeba pořídit nové zásahové.
: Termín podání žádosti do 31. 3. 2007.

8. Projekt

: Bystřická zastavení

Fond

: Dotace ministerstva pro místní rozvoj – podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně
postižených regionů
: 4.000.000,- Kč
: až 70 %, 10 – 15 % sponzoři
Podíl dotace
:
: Postupně 2007, 2008 až 2009
: Jedná se o volné pokračování projektu Vodohospodářské naučné stezky směrem k Bystřici a okolí
s cílem zokruhování Bystřických zastavení přes Bystřici směrem na Karasín.
: Probíhá územní řízení na akci, připravuje se žádost o dotaci z MMR, termín podání žádosti je 30.
3. 2007.

Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis
Současný stav

9. Projekt

: Atletické hřiště u ZŠ Nádražní

Fond

Současný stav

: Dotace ministerstva pro místní rozvoj – podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně
postižených regionů, (případně ROP 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel)
: 15 mil. Kč
: 70 % (až 85 %)
Předpokládané výdaje města:
: 2007 - 2008
: Hřiště u ZŠ Nádražní je v zanedbaném stavu a je nutná jeho rekonstrukce. Tento areál je velmi
frekventovaný, neboť je využíván nejen ZŠ, ale i gymnáziem. Bude položena tartanová dráha,
upraveny sektory pro hody a skoky a položena umělá tráva a provedeno odvodnění.
: Termín odevzdání projektu je 31. 3. 2007.

10. Projekt

: Parkoviště pro turisty pod poliklinikou

Fond

: Dotace ministerstva pro místní rozvoj – podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně
postižených regionů
: 5 mil. Kč
: až 70 %
Předpokládané výdaje města:

Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

Odhad ceny
Podíl dotace

Termín realizace
Popis

Současný stav

: 2007 - 2008
: Potřeba tohoto projektu vychází z poznání, že náměstí a střed města jsou stále více zatíženy
automobilovou dopravou a v určitých dnech zde již nelze zaparkovat. Město dosud nemá žádné
záchytné parkoviště, které by mohlo náměstí odlehčit. Jako velmi vhodnou lokalitu pokládáme
dnes nevyužívaný prostor v těsném sousedství náměstí za Tržnicí a Bystřičanem. Kromě samotné
parkovací plochy je předmětem projektu i průchod na náměstí a veřejná WC v suterénu Tržnice.
: Již na konci roku 2005 vylo vydáno stavební povolení na celou stavbu. Její realizace je však
podmíněna odvedením dešťových vod, což obnáší vybudování úseku nového kanalizačního řadu.
Vodoprávní rozhodnutí na tento objekt je nyní vyřizováno.

11. Projekt

: Umělá ledová plocha

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

:
:
:
:
:

Současný stav

ROP 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
40 mil. Kč
až 85 %
Předpokládané výdaje města:
2008 - 2009
V okruhu 30 km od Bystřice n. P. není jediné přichlazované kluziště (s výjimkou Nedvědice, které
je těsně před uzavřením). Je to jedno ze sportovních zařízení, které ve městě a širokém okolí chybí
pro volnočasové vyžití mládeže i dospělých, a to i vhledem k proměnlivému a nestálému zimnímu
období. Zastřešené ledové plochy jsou ve městech srovnatelných s Bystřicí i daleko menších –
namátkou – Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Chotěboř, Ledeč n. S., Světlá n. S., Humpolec aj.
: Je vybírána lokalita k umístění – nejvhodněji se jeví pozemek naproti tréninkovému fotbalovému
hřišti (zhruba v místě pálení čarodějnic). Prověřuje se v tomto místě zátopová oblast, výkup
pozemku od státu (1085 m2) a je vybírán projektant pro vypracování studie a projektu.

12. Projekt

: Zateplení a výměna oken bytových domů

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis
Současný stav

:
:
:
:
:
:

13. Projekt

: Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou (DPS)

Fond

Současný stav

: Státní rozpočet ČR, (případně ROP 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel nebo IOP –
prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.1 – Služby v oblasti sociální
integrace)
: 30 mil. Kč
: až 85 %
Předpokládané výdaje města:
: 2008 - 2010
: Pro zlepšení bydlení obyvatel DPS je nutné: rekonstrukce bytové jednotky (koupelny, WC, zřízení
kuchyňských linek s odpadem), výměna oken, zateplení a nová fasáda, oprava balkonů, výměna
inženýrských sítí (elektroinstalace, voda, odpady), odvětrání..
: Termín odevzdání projektu 31. 3. 2007

14. Projekt

: Chodník „Kameník“

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

:
:
:
:
:

Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

Současný stav

OP životní prostředí, 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Desítky mil. Kč
až 85 %
Předpokládané výdaje města:
2008 - 2010
Zateplení a výměny oken v městských domech je nutné.
Projektují se čtyři domy na ulici Višňová čp.909 – 920. Termín odevzdání projektu do 30. 6.
2007. Podle charakteru jednotlivých výzev se budou upravovat žádosti o dotaci a připravovat další
domy.

Státní fond dopravní infrastruktury
13 mil. Kč
až 75 %
Předpokládané výdaje města:
2008
Propojení chodníkem části Kameník – od křižovatky na ulici Vírská včetně kruhového objezdu až
po křižovatku ulic Pod Horou a Nádražní.
: Termín odevzdání projektu do 31. 3. 2007.

15. Projekt

: Účelová komunikace a prodloužení inženýrských sítí
v průmyslové zóně II

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

:
:
:
:
:

Současný stav

OP podnikání a inovace, prioritní osa 5 – prostředí pro podnikání a inovace - NEMOVITOSTI
10 mil. Kč
až 85 %
Předpokládané výdaje města:
2008
Postupným obsazováním průmyslové zóny a zájmem dalších drobných investorů vyvstává nutnost
vytvořit účelovou komunikaci a prodloužení inženýrských sítí v průmyslové zóně II, v úseku mezi
investory Hartwallem a Megou za objekty firem Cormen a Dolves.
: Probíhá projektová příprava.

16. Projekt

: Fotovoltaická elektrárna (FVE)

Fond

: OP životní prostředí, prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie – 3.1výstavba nových
zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla,
elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
: 9 mil. Kč bez DPH
: až 85 %
Podíl dotace
:1,3 mil.
: 2008
: Jedná se o instalaci FVE o výkonu 60-65 kWp, která by měla vyrobit ročně cca 62 tis.kWh
el.energie.Umístěna by měla být na střeše nad kuchyní ( směrem ke gymnáziu) II. ZŠ. Jedná se o
325 kusů fotovolt. panelů o velikosti 1,4 x 1 m a váze 16 kg.Tyto mají účinnost 16 %. Vyrobenou
el.energii transformují měniče na napětí 230 V a odtud je dodávána do sítě NN.
Podle zákona 180/2005 Sb. je uzákoněna povinnost výkupu této el.energie minimálně po dobu 15ti let od uvedení zařízení do provozu s garantovanou cenou, která musí kopírovat inflaci.
Konkrétně v roce 2006 byla cena 13,26 Kč/kWh a od 1.1.2007 je 13,46 Kč/kWh.
Technické parametry budou posouzeny energetickým auditorem a jeho zpráva je povinnou
přílohou k žádosti o dotaci. Při získání dotace 85 % by byla návratnost investice 1,5 roku.
: Probíhá energetický audit a statické posouzení objektu. Čekáme na výzvu z SFŽP, která má být
vypsána v květnu 2007.

Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

Současný stav

17. Projekt

: Generel (odvodnění) kanalizací města Bystřice n. P.

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

:
:
:
:
:

Současný stav

Fond Vysočiny + dotace Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
1,5 mil. Kč
400 tis. (Fond Vys.) + 1,1 mil. SVK
Podíl dotace
:
2007
Jedná se o dokument získaný matematickým modelováním odvodnění, zejména kanalizace města
za účelem optimalizace řešení rekonstrukcí kanalizační sítě města. Výstupem Generelu bude:
zpřesnění pasportu stokové sítě, aplikace výpočtového modelu stokové sítě, posouzení stávajícího
stavu, určení problémových míst sítě s ohledem na požadavky rozvoje města, návrh řešení
budoucího stavu, včetně návrhu koncepce a priorit řešení stokové sítě, posouzení nákladů na
realizaci, varianty řešení. Součástí zadání je i veřejné projednání konceptu Generelu před jeho
definitivním dokončením.
: Připravuje se žádost – termín podání do 30. 4. 2007. Město provádí výběrové řízení na dodavatele
Generelu. Město bude žadatelem s ohledem na možnost získání dotace z Fondu Vysočiny. Zbylé
náklady bude hradit Svaz VaK Žďársko jako vlastník kanalizačního systému.

18. Projekt

: Rekonstrukce náměstí

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

:
:
:
:
:

Současný stav

ROP 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
60 mil. Kč
až 85 %
Předpokládané výdaje města:
2008 - 2010
Modernizace náměstí je podmíněna poměrně zásadní modernizací inženýrských sítí uložených
pod povrchem. Jedná se zejména o rekonstrukci částí vodovodů, nové domovní kanalizační
přípojky, přeložku vedení telefonního kabelu a uložení optických tras do země.Samotná povrchvá
modernizace zahrnuje kromě dílčí změny dispozice jednotlivých ploch na náměstí a kompletního
předláždění také výměnu veřejného osvětlení.
: Je vypracována projektová dokumentace.

19. Projekt

: Rekonstrukce návesního rybníka v Domaníně

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

: Operační prgram Životní prostředí
: 1,2 mil Kč
: 85 %
Předpokládané výdaje města:
: 2008
: Rybník na návsi v Domaníně dnes neplní svou funkci, protože stavebními
úpravami na konci 80. let minulého století přestal být průtočný, voda v něm
zahnívá a líhnou se v ní komáři. Návrh řešení spočívá v odbahnění nádrře,
k úpravě přítoku tak, aby byl rybník průtočný a ve vybudování nového přepadu a
požeráku.
: Je vydáno územní rozhodnutí na stavbu, během letošního léta bychom to rádi
dotáhli do úrovně stavebního povolení.

Současný stav

Tyto body doplnil v průběhu zastupitelstva Bc. Josef Vojta:

20. Projekt

: Centrum zelených vědomostí (CZV)

Fond
Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis

Současný stav

: Operační programy
: 72,2 mil Kč
: a 85 %
Předpokládané výdaje města:
: 2008- 2010
: Jedná se jednak o demonstrační projekt technologií v oboru obnovitelné
energetiky („technologický Disneyland“), jehož cílem je zkompletovat a
zpřístupnit veřejnosti i pro studijní účely v demonstračním rozměru ukázky těch
technologií, které nejsou nebo nebudou v reálném prostředí pro studijní účely
v provozním rozměru (např. solární články vč. fotovoltaických, nízkoenergetické
konstrukce, tepelná čerpadla, alternativní způsoby čištění odpadních vod,
vodíková energetika, energetické membrány atd. Dalším projektem v rámci CZV
je revitalizace školního statku, jehož cílem je upravit objekty statku pro výukové
a demonstrační účely CZV. Statek se stane hlavním centrem pro výuku,
vzdělávání školení, konference a další akce spojené s specifickým cestovním
ruchem četně služeb jako je jízda na koni, prohlídky chovu zvířat, občerstvení,
prodej vlastních zemědělských a řemeslných výrobků atd.
: Vypracovává se technicko ekonomická studie a studie proveditelnosti projektu.

21. Projekt

: Napojení průmyslové zóny na silnici I/19 a II/388

Fond

: OP podnikání a inovace, prioritní osa 5 – prostředí pro podnikání a inovace NEMOVITOSTI
: 220 mil Kč
: až 85 %
Předpokládané výdaje města:
: 2009-1010
: Jedná se o obchvat Bystřice, které je součástí „Severojižního propojení“, jehož
investorem bude kraj Vysočina.
: Je hotova projektová dokumentace, provedena změna územního plánu č. 4 pro
tuto silnici a začne probíhat vydávání územní rozhodnutí na stavbu.

Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis
Současný stav

22. Projekt

: Okružní křižovatka silnic I/19 a II/388

Fond

: ROP 3.1 Rozvoj dopravy

Odhad ceny
Podíl dotace
Termín realizace
Popis
Současný stav

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

: 10 mil Kč
: až 85 %
Předpokládané výdaje města:
: 2009-1010
: Jedná se o vybudování okružní křižovatku silnic I/19 a II/388 a účelových
komunikací (u ČOV) pro zvýšení bezpečnosti provozu a chodců. Investorem by
měli být ŘSD, kraj Vysočina, případně město Bystřice.
: Připravuje se projektová dokumentace.

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje pokračování v přípravě
jednotlivých projektů.a žádostech o dotace.
: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2
: Josef Vojta
:

Interpelace členů zastupitelstva města:
Ing. Karel Pačiska - informoval zastupitele o stavu krajské silnice II/357 a způsobu odstranění závady.
- informoval o probíhající akci „ Revitalizace panelových domů 965 – 971
a 983 – 984“
Ing. Josef Novotný – upozornil zastupitele na situaci se Severo – jižním propojením vedené
přes Bystřici nad Pernštejnem.
- vznesl dotaz ohledně zahájení výstavby průmyslového objektu firmy
K-Hartwall. Otázku zodpověděl Ing. Buchta, zahájení výstavby je
předpokládána firmou na podzim 2008 a uvedení továrny do provozu v
pololetí 2009.
- dal podnět při řešení problému s Pravobřežní komunikací, spojit se s
obcí Mostiště
Hanička Pečínková -

vznesla dotaz ohledně oprav nejstarších domů v Bystřici nad Pernštejnem na sídl. I. Ing. Pačiska informoval o plánovaném projektu
v rámci kterého budou vyměněna okna.

MUDr. Petr Martínek - vznesl dotaz ohledně opravy silnice před budovou Českého Telecomu
a vybudování zde parkoviště pro občany. Ing. Pačiska informoval o
záměru města rekonstrukce celé spodní části ul. Bratrská, součástí
které bude i oprava silnice případně vybudování parkoviště
- vyjádřil myšlenku podporování výstavby rodinných domů na všech
vhodných pozemcích. Ing. Pačiska vyzval zastupitele ke spolupráci s
odborem územního plánování a stavebního řádu.
Petr Hanzlík

- vznesl dotaz ohledně vybudování veřejných toalet. Ing. Pačiska
informoval o výstavbě veřejných toalet s probíhající rekonstrukcí
muzea.

Ing. Karel Pačiska - předložil návrh jmenovat místostarostu Bc. Josefa Vojtu jako zástupce

Města Bystřice nad Pernštejnem na valnou hromadu Svazu vodovodů
a kanalizací Žďársko, která se uskuteční 15.3.2007 . O tomto návrhu
bylo hlasováno takto: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se:0 Nehlasoval: 2
- předložil návrh jmenovat místostarostu města Bc. Josefa Vojtu jako
zástupce města Bystřice nad Pernštejnem do předsednictva Svazu
vodovodů a kanalizací Žďársko. O návrhu se hlasovalo takto:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 2
Ing. Hicham Nemrah – žádal vysvětlení ohledně důvodu prodeje pozemku viz. projednaný
bod 1 – majetkové převody: č. 3). Ing. Buchta prodej pozemku
zdůvodnil.
Diskuse:
Paní P.

- mněla připomínku, k čem slouží skruž umístněná mezi stadionem a
vlakovým nádražím. Odpověděl jí Ing. Pačiska.
- upozornila na slíbené jednání za účasti zástupců Policie ČR v Bystřici
nad Pernštejnem. Ing. Pačiska přislíbil uskutečnění jednání.

Pan Č.

- vznesl dotaz nad časovým horizontem výměnou kotlů na Černém Vršku
796 – 806. Součastně podotknul nutnost spojit výměnu kotlů s
výměnou oken. Ing. Pačiska odpověděl.
- zeptal se na případnou možnost napojení domů na ul. Bratrská na
na místní plynofikaci. Ing. Pačiska odpověděl, že napojení se bude řešit
s plánovanou rekonstrukcí ul. Bratrská.

Popis

: Návrh usnesení č. 3/07 ze zasedání Zastupitelstva města Bystřice n.P. přečetl
předseda návrhové komise Ing. Bohumil Kotlán, zastupitelé neměli žádné
připomínky a schválili jej takto:
: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje usnesení Zastupitelstva
města č. 3/2007
: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2
: JUDr. Eva Špatková
: Usnesením

Schválení usnesení č. 3/2007

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14.3.2007

Bc. Josef Vojta
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

