
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. 13 /2012 

konané dne  16.10.2012 
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 
Hosté :  
Omluveni :  
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 12/2012 :  
 

POŘAD SCHŮZE 

1 / 13 / 2012 Věcná břemena 
2 / 13 / 2012 Věcná břemena 
3 / 13 / 2012 Věcná břemena 
4 / 13 / 2012 Schválení smlouvy o dílo – protipovodňová opatření, část.2 
5 / 13 / 2012 Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro 

svého zaměstnance 
6 / 13 / 2012 Žádost o umístění provozu rychlého občerstvení s nočním provozem 
7 / 13 / 2012 Schválení vypracování projektové dokumentace – hřiště Dvořiště 
8 / 13 / 2012 Požadavek obce Karasín na užívání uvolněného bytu 
9 / 13 / 2012 Záměr na pronájem nemovitosti čp. 57 na Masarykově náměstí v Bystřici n.P. 
PV POŘAD  SCHŮZE OŘAD  SCHŮZE POŘAD  SCHŮZE 
 

USNESENÍ: 
1,2,3/13/ 
2012 

:  Věcná břemena  

Popis : 1) Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB s panem K. na 
plynovou přípojku  do nemovitosti č.p.1405 na ulici K Ochozi ( bývalá 
budova stavebního podniku) lze nyní po zaměření zhotoveného díla uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene. 

2-3) JMP Net s.r.o. vykupuje od soukromých vlastníků plynovodní přípojky  
            jedinou podmínkou je zřízení věcných břemen na veřejné části přípojky na 
            pozemcích města .  

Usnesení :
  

1) Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch  JMP Net s.r.o. 
spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení a vstupu a 
jeho údržby a oprav na pozemku p.č. 2890/18 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem . Smlouva se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně  za 
jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč +DPH.  

2) Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch  JMP Net s.r.o. 
spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení a vstupu a 
jeho údržby a oprav na pozemku p.č. 3058/47  v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem. Smlouva se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně  za 



jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč +DPH. (úhradu provádí na základě 
smlouvy manželé Zitovi  – majitelé přípojky). 

3) Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch  JMP Net s.r.o. 
spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení a vstupu a 
jeho údržby a oprav na pozemku p.č. 3058/47  v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem. Smlouva se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně  za 
jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč +DPH. (úhradu provádí na základě 
smlouvy manželé Pečinkovi  – majitelé přípojky). 

 

4/13/2012 : Schválení smlouvy o dílo – protipovodňová opatření, část. 2 
Popis : Město  Bystřice získalo dotaci na akci „Protipovodňová opatření a zpracování 

digitálního povodňového plánu pro město Bystřice nad Pernštejnem“. Dne 17.9. 
2012 proběhlo výběrové řízení této veřejné zakázky. Vítězným dodavatelem části č. 
2 – zpracování digitálního povodňového plánu pro město Bystřice nad Pernštejnem, 
byla výběrovou komisí zvolena jako nejvhodnější a tedy vítězná nabídka od firmy 
Crisis Consulting s.r.o. V příloze  rozhodnutí je uvedeno konečné pořadí uchazečů. 
Souhlas rady města je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ( bod VIII). Žádáme radu 
města o schválení předložené Smlouvy o dílo na částku 89.000,- Kč + DPH.  

Usnesení : Rada města projednala a schvaluje uzavření  Smlouvy o dílo na Zpracování 
digitálního povodňového plánu s firmou Crisis Consulting s.r.o. 

 
5/13/2012 : Žádost  společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu 

pro svého zaměstnance 
Popis : Wera Werk si podala žádost o mimořádné přidělení  bytu o velikosti 2+1 pro svého 

pracovníka pana D.M., který ve společnosti pracuje jako technolog povrchových 
úprav od června 2012. Zastává důležitou pozici a má zde perspektivu, proto chtějí, 
aby mu  byl přidělen byt.  
Doporučuji radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1 za smluvní nájemné ve výši 
39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení.  Ve smlouvě bude 
uvedena podmínka odpracování doby 3 let od přidělení bytu u společnosti Wera 
Werk. 

Usnesení : Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1  pro pana D.M. za 
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností 
prodloužení nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování 
doby 3 let od přidělení bytu u společnosti Wera Werk. 

 
 6/13/2012   : Žádost o umístěné provozu rychlého občerstvení s nočním provozem 
Popis : K jednání rady města Bystřice nad Pernštejnem byla předložena žádost 

provozovatele Z.H. o pronájem městského pozemku cca 10 m2 k umístění mobilní 
provozovny rychlého  občerstvení s nočním provozem ve městě.  
Provozovatelka zjistila  velký zájem mládeže o noční stravu, chce mít provoz  pouze 
o víkendech v pátek a sobotu od 2200 do 0300 hodin. Z hlediska živnostenského 
zákona je její provozování možné.  
Ve chvíli, kdy rada rozhodne o možném provozu, je nutno najít ve městě vhodné 
umístění. Provozovatelka si představuje lokalitu v centru.     

Usnesení : 1) Rada města souhlasí s provozem nočního občerstvení v Bystřici nad 
Pernštejnem. 

2) Rada města  pověřuje odbor správy majetku a investic  nalezením vhodného 
místa pro umístění prodejny.  

3) Do smlouvy na pronájem veřejného prostranství na umístění mobilní 
provozovny rychlého občerstvení je nutné zahrnout  následující podmínky 
pronájmu veřejného prostranství : 
• nájemní smlouva na pronájem veřejného prostranství bude uzavřena na 

zkušební dobu 3 měsíců 
• provozovatel je povinen zajistit při nočním prodeji zákaz prodeje 

alkoholických nápojů 



• provozovatel je povinen zajistit a provádět pravidelný úklid okolí 
bezprostředně po uzavření prodejny 

 
7 /13/2012 : Schválení vypracování projektové dokumentace – hřiště Dvořiště 
Popis : Schválením změny č.1 územního plánu Bystřice n. P. byla schválena plocha pro 

umístění hříště v místní části Dvořiště. V dalším kole by měla být vypracována 
projektová dokumentace hřiště obdobně jako v ostatních místních částech, aby byly 
zajištěny podmínky pro venkovní volnočasové aktivity místních obyvatel, hlavně 
mládeže. 

Usnesení : Rada města schvaluje vypracování projektové dokumentace na hříště v místní části 
Dvořiště.  

 
8/13/2012 : Požadavek obce Karasín na užívání uvolněného bytu 
Popis : V obci Karasín v domě čp.38 je jeden nájemní byt a dále zde má prostory osadní 

výbor pro potřeby obce. K 31.10.2012 dojde k ukončení nájemní smlouvy ze strany 
nájemce a byt bude volný. Jedná se o byt se sníženou kvalitou, topení je 
v jednotlivých místnostech kamny na pevná paliva . Nájemné zde je  účtováno ve 
výši 1 600,- Kč měsíčně, tj. 18,- Kč/m2.  
Osadní výbor žádá, aby uvolněný byt již nebyl dále pronajímán a bylo umožněno 
osadnímu výboru tyto prostory využít jako skladovací prostory SDH a dále pro 
sportovní vyžití občanů. 
Vzhledem k tomu, že máme dostatek volných bytů v Bystřici  a byl by problém tento 
byt obsadit, doporučuji uvolnit tento prostor pro potřeby osadního výboru. 

Usnesení : Rada souhlasí s uvolněním bytu č.1 v domě čp. 38 v obci Karasín od 1.12.2012 pro 
potřeby osadního výboru .Byt bude k tomuto datu vyřazen z evidence bytů .  

 
9/13/2012 : Záměr na pronájem nemovitosti čp. 57 na Masarykově náměstí v Bystřici 

nad Pernštejnem 
Popis : Dům čp. 57 na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem zůstal po 

odstěhování městského úřadu na ulici Příční jako jediný dál ve vlastnictví Města 
Bystřice nad Pernštejnem (svatby, vítání dětí). Využití této budovy je velmi 
sporadické. V současné době je nutné řešit jeho další využití buď k pronájmu, 
popřípadě uvažovat o prodeji tohoto domu. Město má zájemce o pronájem 
spodního patra z hudební školy Yamaha.  Na horní patro  by bylo dobré zkusit 
vyhlásit záměr  města na pronájem. Další provoz budovy bude pravděpodobně 
spojen s náklady a starostmi o budovu.  

Usnesení :
  

1) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem spodního patra budovy 
čp. 57 na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem (s výjimkou 
obřadní síně a přípravny) za tržní nájemné + služby.  

2) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem horního  patra budovy 
čp. 57 na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem  za tržní nájemné 
+ služby.  

3) Ve vyhlášeném záměru na pronájem spodního patra budovy čp. 57 bude 
stanovena pro nájemce podmínka dočasného umožnění  vstupu zástupců 
města do obřadní síně a přípravny pro účely konání slavnostních obřadů 
(svatby, vítání dětí). 

 
                                                                               


