
M ě s t o   B y s t ř i c e   n a d   P e r n š t e j n e m  
 
 

ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ RADY M ĚSTA 

Bystřice na Pernštejnem  
č. 12 / 2014 

konané dne  23.9.2014 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin 

 
Přítomni  Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, MUDr. Pavel 

Lukša,  Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák,  MUDr. Aleš 
Ptáček 

Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková - omluvena 
Hosté :  
Omluveni :  
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 11/2014 :  
 
 

POŘAD SCHŮZE 

1 / 12 / 2014 Jmenování nových členů školské rady Základní školy TGM a ZŠ Nádražní  
2 / 12 / 2014 Žádost o schválení sídla Občanského sdružení 2CH v budově městského muzea 
3 / 12 / 2014 Schválení účelového daru ZŠ TGM 
4 / 12 / 2014 Žádost o přidělení bytu v DPS – J. .Z.  
5 / 12 / 2014 Zřízení věcného břemene 
6 / 12 / 2014 Zabezpečovací systém kulturního domu 

 
USNESENÍ: 

1/12/2014 : Jmenování nových členů Školské rady  Základní školy T.G. Masaryka a 
ZŠ Nádražní Bystřice n. P. zřizovatelem 

Popis : Usnesením rady č. 3/12/2005 s účinností od 1.8.2005 byly zřízeny školské rady 
základních škol. Současně byla jmenována zřizovatelem třetina školské rady. Další 
třetina je volena z řad učitelů a jedna třetina je volena z řad zákonných zástupců. 
Školský zákon stanovil funkční období členů školské rady na 3 roky. Nyní nám 
končí třetí volební období, proto je nutné najmenovat členy nové, případně 
staronové. 
Jeví se nám společně s řediteli škol jako vhodné, aby členové školské . rady byli na 
chodu školy zainteresováni, vhodná je situace, kdy mají na škole děti.   
Pro školskou radu Základní školy TGM opět souhlasili s jmenováním Bc. Marcela 
Martínková a Ing. Aleš Sitař.  
Se jmenováním do ŠR ZŠ Nádražní opět souhlasila Kateřina Turová, po třech 
funkčních obdobích chce svoji činnost ukončit Bc. Jiří Daniel. Místo něj navrhujeme 
jmenovat do ŠR Soňu Jandovou z FO. 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jako své zástupce 
jmenuje do Školské rady Základní školy T.G:Masaryka Bc. Marcelu Martínkovou a 
Ing. Aleše Sitaře a do Školské rady ZŠ Nádražní Bystřice n. P. Kateřinu Turovou a 
Soňu Jandovou. 



 
2/12/2014 : Žádost o schválení sídla Občanského sdružení 2CH v budově Městského 

muzea v Bystřici nad Pernštejnem 
Popis : Městské muzeum žádá radu města o souhlas s povolením adresy sídla Občanského 

sdružení 2CH v budově městského muzea. Občanské sdružení pravidelně pořádá 
malířské sympozium v okolí Bystřice nad Pernštejnem .a jeho výsledky prezentuje 
v půdní galerii muzea. Žádost městského muzea je motivována zjednodušením 
komunikace s účastníky sympozia (zasílání hotových uměleckých děl přímo na 
galerii muzea) a také vyjádřením sounáležitosti sdružení s kulturním děním ve městě. 

Usnesení : Rada města schvaluje adresu sídla Občanského sdružení 2CH : Masarykovo náměstí 
1, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.  

 
3 /12/2014 : Schválení účelového daru ZŠ TGM 
Popis : Ředitel Základní školy  TGM žádá radu města Bystřice n.P. o schválení účelového 

daru od dárců : 
Nábytek Pohoda – 45.000,- Kč – na vzdělávání žáků 
Wera Werk – 3000,- Kč – na jazykové pobyty dětí 
Tyco Electronics Czech s.r.o. – 3 000,- Kč – na jazykové pobyty dětí 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje přijetí účelových darů pro ZŠ TGM :  
Nábytek Pohoda – 45.000,- Kč – na vzdělávání žáků 
Wera Werk – 3000,- Kč – na jazykové pobyty dětí 
Tyco Electronics Czech s.r.o. – 3 000,- Kč – na jazykové pobyty dětí 

 
4 /12/2014 : Žádost o přidělení bytu v DPS  
Popis : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá o přidělení bytu  v DPS paní  J.Z. Bude 

využívat pečovatelskou službu – zajištění obědů, doprava, úklid, nákup. 

Usnesení : Rada města schvaluje přidělení bytu č.78  v DPS paní J.Z.  
 
5 /12 /2014 :  Zřízení věcného břemene 
Popis : 1)Pro stavbu RD pana V.K. na Rovinkách byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení VB na přípojku NN . Po dokončení stavby přípojky, po jejím zaměření lze 
po schválení smlouvu o zřízení Věcného břemene podepsat. 
 
2)Pro stavbu haly pana R. v areálu bývalého ČML v Domanínku byla uzavřena 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na přípojku NN .Po dokončení stavby 
přípojky , po jejím zaměření lze po schválení smlouvu o zřízení Věcného břemene 
podepsat. 

 
Usnesení 

 
 

 
1)Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit,  
provozovat, opravovat  a udržovat zemní kabelové vedení NN a pojistkovou skříň ve 
prospěch E.ON Distribuce ,a.s.na pozemcích 3052/43, 3058/47 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou 
úplatu 1000 Kč + DPH. 
 
2) Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit,  
provozovat, opravovat  a udržovat zemní kabelové vedení NN a pojistkovou skříň ve 
prospěch E.ON Distribuce ,a.s.na pozemcích 141, 61/1, 61/2,  v k.ú. Domanínek . 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu 2800 
Kč + DPH. 

          
   
   
   



6/12/2014 : Zabezpečovací systém kulturního domu  
Popis : Vzhledem k tomu, že po  rekonstrukci kulturního domu již nebylo možné zprovoznit 

EPS systém, který se stal nefunkčním  a zabezpečení prostor KD je nevyhnutelné,  
byly radě města předloženy varianty na rozšíření stávajícího systému nebo na zcela 
nový systém zabezpečení  prostor KD. V současné době není zabezpečené přízemí, 
tj. vstup, šatna, pokladna, foyer.  
Existuje několik variant: 
Rozšíření stávajícího systému: 
· Cena cca 8.000 Kč + DPH. 
· Zakoupení 4 čidel (1x PIR/MW, 3x PIR), montáž, přemístění stávající 

klávesnice, programové úpravy. 
· Nově instalovaná čidla nebudou na samostatných smyčkách, vzhledem k 

nedostatku vodičů ve staré části kabeláže. Musí se sdružit vždy 2 čidla do jedné 
smyčky. 

· Tato čidla se již nevyrábí, ale k sehnání prozatím jsou. Není vhodné je používat 
do navrhovaného nového systému /viz. kalkulace v příloze/. 

Nový systém – pouze EZS: 
· Cena cca 43.000 Kč + DPH. 
· Stávající systém je zastaralý, technik nám doporučuje výměnu za nový. 

V budoucnu se tomu nevyhneme. 
· Součástí tohoto systému není EPS- elektronický požární systém.  
Nový systém – EZS + EPS: 
· Cena cca 62.000 Kč + DPH. 
· Nový systém EZS + EPS - elektronický požární systém napojený na LARN 
· Nyní EPS instalovaný je, napojený je na byt domovníka 
Kamerový systém: 
· Příprava kabeláže: 6.000 + DPH. 
· Technika vč. záznamového zařízení 20.000,- Kč + DPH /bez záznamu 16.000,- 

Kč/ 
· Vhodná je alespoň příprava kabeláže na kamerový systém. Pokud by se 

neinstaloval teď, je kabeláž připravena do budoucna. Jedna kamera by snímala 
foyer, druhá /z toho samého místa/ vstup.  

· Rada města  odložila dne 2.9.2014 bod č. 17/11/2014 a uložila ředitelce KD zadat 
vice nabídek na zabezpečovací system KD vice dodavatelům tak, aby bylo možné 
nabídky porovnat,  posoudit a vybrat nejvýhodnější z předložených nabídek. 

· Ředitelka KD předložila radě města nabídku společnosti ELC, Purkyňova 443/2  
ze Žďáru nad Sázavou na rekonstrukci stávající EZS KD, ve které doporučuje 
použití systému JABLOTRON 100 firmy JABLOTRON ALARMS a.s. Dle 
předložené nabídky se jedná o nový český produkt , který je jednoduchý na 
ovládání, má výborný záruční a pozáruční servis a poradenství a je cenově 
přijatelný.  
V nabídce je uveden rozpis jednotlivých položek v celkové hodnotě 61.344,- Kč 
plus DPH ve výši 12.882,- Kč.  

Usnesení : 1. Rada města schvaluje nabídku firmy ELC Žďár nad Sázavou na 
zabezpečovací systém v KD v maximální částce 61.500,- Kč plus DPH. 

2. Rada města  ukládá ředitelce KD oslovit ještě další firmy s poptávkou na 
zabezpečovací systém KD. Pokud budou další nabídky cenově výhodnější, 
než nabídka firmy ELC schválená v bodě 1. usnesení, ukládá ředitelce vybrat 
nejvýhodnější z nich. V případě, že další nabídky budou cenově vyšší než 
nabídka schválená v bodě 1. usnesení, platí nabídka firmy ELC schválená 
v bodě 1.usnesení.  

 


