Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č. 1 / 2015
konané dne 13.1.2015
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin
Horák, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra
:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Ivan Buchta, Ing. Jana Jurošová, PhDr. Drahomíra Lukšová, Mgr.
Radek Vojta
: Mgr. Vlasta Moncmanová

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

:
:
POŘAD SCHŮZE

1 / 1 / 2015 Stanovení výše nájemného v bytech na stacionáři Pod Horou 191, Bystřice n.P.
2 / 1 / 2015 Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
3 / 1 / 2015 Žádost Úřadu práce Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance
4 / 1 / 2015 Investiční příspěvek SK Bystřice na sekačku
5 / 1 / 2015 Žádost o poskytnutí finanční dotace pro nově zřízený atletický oddíl
6 / 1 / 2015 Kupní smlouva na zakoupení tkalcovského stavu
7 / 1 / 2015 Návrh na vyhlášení Nositele tradic roku 2015
8 / 1 / 2015 Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci města
9 / 1 / 2015 Žádost o dotaci v rámci Programu prevence kriminality MV ČR na zřízení
městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)
10 / 1 / 2015 Žádost o dotaci v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)
11 / 1 / 2015 Jednorázový pronájem In-line oválu
12 / 1 / 2015 Schválení termínů zasedání rady a zastupitelstva v 1. pololetí 2015
13 / 1 / 2015 Rozpočtová opatření
14 / 1 / 2015 Návrh na odpis pohledávky z důvodu nedobytnosti
15 / 1 / 2015 Žádost o příspěvek na účast na ME kadetů pro R.K. (TJ Sokol)
16 / 1 / 2015 Žádost o dotaci z Programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2015 na projekt
Stavební úpravy zázemí Tenisového klubu Bystřice n.P. + úprava povrchu haly
17 / 1 / 2015 Výběrové řízení na pozemek
18 / 1 / 2015 Zpráva o činnosti městské stráže Bystřice n.P. za rok 2014
19 / 1 / 2015 Podané žádosti o dotaci ze SFDI
20 / 1 / 2015 Souhlasné prohlášení
21 / 1 / 2015 Neuplatnění předkupního práva
22 / 1 / 2015 Opakované volby osadního výboru v Domaníně
23 / 1 / 2015 Žádost o přidělení bytu v DPS – F.P.
24 / 1 / 2015 Žádost o přidělení pečovatelského bytu Pod Horou . – F.H.
25 / 1 / 2015 Žádost o přidělení pečovatelského bytu Pod Horou . – A.B.
26 / 1 / 2015 Zápis ze zasedání DR společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. ze dne 4.12.2014

V POŘA2013D SCHŮZE OŘAD SCHŮZE POŘAD SCHŮZE

U
USNESENÍ:
1/1/2015

: Stanovení výše nájemného v bytech na stacionáři
Bystřice n.P.

Popis

: V druhé polovině ledna 2015 budou předány 4 nově postavené byty ve stacionáři
Pod Horou. Byty postavilo město s přispěním státní dotace. Při předkládání žádosti
bylo uvedeno, že nájemné v těchto bytech bude stanoveno ve výši 37-39 Kč/m2,
což je místně obvyklé nájemné v Bystřici n.P. Nájemné na DPS je ve všech bytech
stanoveno ve výši 20,- Kč/m2.
Na stacionáři se jedná se o nové bezbariérové byty v klidné lokalitě, proto je zde
navrženo nájemné ve výši 39 ,- Kč/m2.
: Rada města stanoví nájemné ve 4 bezbariérových bytech na adrese Pod Horou 191,
Bystřice nad Pernštejnem ve výši 39 Kč/m2.

Usnesení

Pod Horou 191,

2/1/2015

: Žádost Diama s.p.,OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance

Popis

: Diamo s.p. OZ Dolní Rožínka si podal žádost o mimořádné přidělení bytu o
velikosti 2+1 pro svého pracovníka pana D.M., který ve společnosti pracuje na dobu
neurčitou.
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1
za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení. Ve
smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od přidělení bytu u
podniku Diamo.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělením bytu o velikosti 2+1 pro pana D. M. za
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení
nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od
přidělení bytu u podniku Diamo.

Usnesení

3/1/2015

: Žádost Úřadu práce, kontaktní pracoviště Bystřice n.P. o mimořádné
přidělení bytu pro svého zaměstnance

Popis

: Úřad práce kontaktní pracoviště Bystřice n.P. podal žádost o mimořádné přidělení
bytu o velikosti 2+1 pro svoji pracovnici paní S.H., která je dlouholetou
zaměstnankyní na dobu neurčitou.
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě schválit přidělení bytu o velikosti
2+1 za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností
prodloužení nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování
doby 3 let od přidělení bytu u Úřadu práce.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro paní S.H.u za
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení
nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od
přidělení bytu u Úřadu práce ČR.

Usnesení

4/1/2015

: Investiční příspěvek SK Bystřice n.P. na sekačku

Popis

: V rozpočtu na rok 2015 je vyčleněna částka na pořízení sekačky pro SK. Sportovní
klub získal na úplný závěr roku 2014 dotaci z MŠMT ve výši 360 tis. Kč na pořízení
sekačky. Velmi rychlým jednáním vyřídil SK koupi sekačky firmy Jacobsen (příloha
č. 1) v celkové výši 375 100,- Kč (příloha č. 2), která byla dopravena do Bystřice
(částka za dopravu – příloha č. 3). Touto bleskovou operací, která musela proběhnout
do konce minulého roku, byla výše uvedená dotace přiznána.
Díky aktivitě a rychlosti vedení SK byly ušetřeny prostředky z městského rozpočtu, a
proto vedení města navrhuje, aby rozdíl mezi pořizovací cenou sekačky včetně
dopravy a dotací byl SK proplacen formou investičního příspěvku (22 417-, Kč).

Usnesení

: Rada města schvaluje investiční příspěvek ve výši 22 417- Kč na pořízení sekačky
pro SK Bystřice nad Perštejnem.

5/1/2015

: Žádost o poskytnutí finanční dotace pro nově zřízený atletický oddíl

Popis

: Dne 5.1.2015 obdržel odbor správní a školství Žádost o poskytnutí dotace pro nově
zřízený atletický oddíl vedený Mgr. Janem Illekem. Oddíl bude vystupovat pod
organizací SK Bystřice n.P.. Stanovy a další formální náležitosti budou projednány
na valné hromadě SK počátkem roku 2015.

Usnesení

:

6/1/2015

: Kupní smlouva na zakoupení tkalcovského stavu

Popis

: Vybavením jednoho z domů historické horácké vesnice v centru Eden má být i
tkalcovský stav. Původně se počítalo s převezením tkalcovského stavu z městského
muzea, ale tento stav je prakticky nefunkční a převozu neschopný. Při jednání
s panem Petrem Dvořáčkem se naskytla příležitost koupit repliku plně funkčního
tkalcovského stavu, který je v jeho vlastnictví. Byla dohodnuta kupní cena a
současně byla s panem Dvořáčkem dohodnuta spolupráce
při ukázkách a
provozování tkalcovského a soukenického řemesla.

Usnesení

: Rada města schvaluje kupní smlouvu na zakoupení tkalcovského stavu mezi
Městem Bystřice nad Pernštejnem s panem Petrem Dvořáčkem, která je přílohou
usnesení.

7/1/2015

: Návrh na vyhlášení Nositele tradic roku 2015

Popis

: Pro rok 2015 byl vyhlášen již 4. ročník Nositele tradic Bystřicka. Komise pro
přípravu se sešla dne 11. prosince 2014 a projednala návrhy na „Nositele tradic“ pro
rok 2015.

1. Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro nově zřízený atletický oddíl
vedený pod SK Bystřice nad Pernštejnem ve výši 20.000,-Kč na pořízení
potřebného vybavení a úhradu nákladů na pronájem tělocvičny.
2. Rada města ukládá finančnímu odboru připravit rozpočtové opatření.

Do hodnocení zařadila tyto nové návrhy:
1. Tradiční Silvestrovský běh ve Velkém Tresném
2. Tradiční ostatky v Branišově
3. Košíkářství
Z minulých ročníků se hodnotily níže uvedené návrhy
4. GEAM Dolní Rožínka – tradice těžby na Bystřicku
5. Josef Sedlář z Věchnova – tradice pečení chleba
6. Vlastimil Fendrych – tradice zemědělské činnosti, pěstování brambor
7. TJ Rozsochy – nositelé tradice ostatků a masopustu
Komise pro přípravu udělování tohoto titulu jednohlasně navrhla udělit titul Nositele
tradic Bystřicka 2015 „Tradici ostatků a masopustu v Rozsochách“, jejichž nositelem
je TJ Rozsochy.
Podle pamětníků se tato tradice v Rozsochách drží již od pradávna, časem došlo
k utlumení, ale od 60. let minulého století došlo k obnovení této tradice do dnešní
podoby. V úterý před Popeleční středou proběhne průvod masek, který pokračuje
rejem a dojde i k vyhodnocení nejlepších kostýmů. O půlnoci se přečte ortel, který
zakončí pohřbívání masopusta muzikanta, který nahradil basu.
Pro letošní rok masopust připadl na úterý 17. února 2015.
Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje udělení titulu Nositel tradic Bystřicka pro rok
2015 TJ Rozsochy jako nositeli „Tradice ostatků a masopustu v Rozsochách“.

8/1/2015

: Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci města – K. K.

Popis

:

Město Bystřice nad Pernštejnem uzavřelo dne 25.6.2014 se slečnou K. K., bytem
Bystřice nad Pernštejnem pracovní smlouvu na dobu neurčitou. .K.K. nastoupila
do pracovního poměru na základě výběrového řízení.
Slečna K.K. požádala zaměstnavatele – Město Bystřice nad Pernštejnem o
mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 nebo 2+1 v Bystřici nad Pernštejnem.
Přednost by dala bytu o velikosti 2+1. V současné době má trvalé bydliště u rodičů.
Slečna K.K. splňuje podmínku pro přidělení bytu zaměstnanci města - minimální
doba trvání pracovního poměru v délce 6 měsíců a pracovní poměr uzavřený na dobu
neurčitou.
Odbor bytového hospodářství MěÚ disponuje volnými byty a může jí byt o
velikosti 2+1 přidělit.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s mimořádným přidělením bytu o
velikosti 2+1 zaměstnankyni Města Bystřice nad Pernštejnem slečně Kláře
Kotoučkové za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok
s možností prodloužení nájemní smlouvy.

9/1/2015

: Žádost o dotaci v rámci Programu prevence kriminality MV ČR na
zřízení městského kamerového dohlížecího systému /MKDS/

Popis

: Cílem pořízení MKDS je zvýšení pocitu bezpečí občanů, snížení kriminality,
omezení vandalismu a rušení nočního klidu a pomoc při objasňování protiprávního
jednání v monitorovaných lokalitách. Nyní je ve městě sedm online webových
kamer, které byly pořízeny z rozpočtu města. Projekt řeší pořízení úložiště dat a
propojení jednotlivých kamerových bodů se záznamovým zařízením. Nově
vybudované kamerové body budou tři – ul. Pod Kaštany, ul. Zahradní (dvůr ZZN),
ul. Lužánky včetně optických kabelů.
Celková částka projektu je 934 000 Kč, spoluúčast města je 15% - 141 000 Kč,
požadovaná dotace 793 000 Kč.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 793
tis. Kč a současně schvaluje spoluúčast města ve výši 141 tis. Kč. .

Usnesení

10/1/2015

: Žádost o dotaci v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina
na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému /MKDS/

Popis

: Cílem projektu je doplnění MKDS o nový kamerový bod u Polikliniky včetně
propojení optickou sítí.
Celková částka projektu je 192 000 Kč, spoluúčast města je 15% - 29 000 Kč,
požadovaná dotace je 163 000 Kč.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 163
tis. Kč a současně schvaluje spoluúčast města ve výši 29 tis. Kč.

Usnesení

11/1/2015 : Jednorázový pronájem In-line oválu
Popis

: Dne 1. 12. 2014 obdržel odbor správní a školství Žádost o jednorázový pronájem Inline oválu na období od 17.07.2015 do 18.07.2015.
• Účelem pronájmu je uspořádání tanečního festivalu elektronické hudby s
důrazem na její mainstreamové žánry. Samozřejmostí je kromě úhrady nájmu
rovněž: dodržení maximálního ujednaného počtu návštěvníků akce
(zbudování dočasného oplocení pro zamezení přístupu nepovolaných osob),
instalace mobilních toalet v dostatečném rozsahu, zajištění pořadatelské

služby a profesionální bezpečnostní agentury a úklid areálu po akci
Čas produkce od 20:00 do 04:00
Hluková náročnost - Běžný veřejný festival / Ozvučení zajišťuje Firma Macháček z
Bystřice.
Pořadatel žádá o sdělení předpokládané ceny pronájmu, maximální kapacity, pro
kterou by bylo možno akci v těchto prostorech uspořádat, případně další podmínky
pronájmu ze strany města.
Žadatel: Radoslav Jašek, Horní Lhota č.164, PSČ: 763 23,
1. Rada města odkládá rozhodnutí v této věci
2. Rada města pověřuje odbor správní a školství vypracováním Řádu pro
pronájem in-line oválu pro kulturní a společenské akce.

Usnesení

:

12/1/2015

: Schválení termínů zasedání rady a zastupitelstva v 1. pololetí 2015

Popis

: Starosta města Bystřice nad Pernštejnem předkládá radě města ke schválení návrh
termínů zasedání obou orgánů města v 1. pololetí 2015.
Rada města :
Rada č. 1/2015
Rada č. 2/2015
Rada č. 3/2015
Rada č. 4/2015
Rada č. 5/2015
Rada č. 6/2015
Rada č. 7/2015
Rada č. 8/2015
Rada č. 9/2015

Usnesení

13.1.2015 ve 14,30 hodin
10.2.2015 ve 14,30 hodin
24.2.2015 ve 14,30 hodin
17.3.2015 ve 14,30 hodin
7.4.2015 ve 14,30 hodin
28.4.2015 ve 14,30 hodin
19.5.2015 ve 14,30 hodin
9.6.2015 ve 14,30 hodin
30.6.2015 ve 14,30 hodin

Zastupitelstvo města :
Zastupitelstvo č. 3/2015
25.3.2015 v 15,00 hodin – zasedací místnost MěÚ
Zastupitelstvo č. 4/2015
24.6.2015 v 15,00 hodin – zasedací místnost MěÚ
: Rada města bere na vědomí navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva
města v 1. pololetí 2015 a souhlasí s konáním zasedání volených orgánů města
v termínech navržených starostou města.

13/1/2015

: Rozpočtová opatření

Popis

: Odbor financí a obecního živnostenského úřadu předložil radě města ke schválení
výdajová rozpočtová opatření č. 1 - 6 a v oddíle financování č. 1
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje výdajová rozpočtová opatření č. 1 - 6 a v oddíle
financování č. 1

Usnesení

14/1/2015

: Návrh na odpis pohledávky z důvodu nedobytnosti

Popis

: Na základě čl. 11 Směrnice č. 1/2013, pro postup při evidenci, účtování a vymáhání
pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem, ve znění pozdějších změn, navrhuje
odbor správní a školství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem Radě města Bystřice nad
Pernštejnem odepsání níže uvedených pohledávek z důvodu úmrtí dlužníků a jejich
nedobytnosti.
1. Ing. J.M.
a) výše pohledávky: 3.500,-Kč
b) datum vzniku pohledávky: 5.1.2013
c) předmět pohledávky: pokuta ODSH
d) úkony vymáhání: Výzva k zaplacení pokuty
e) důvod odpisu: úmrtí dlužníka

2. Z.L.
a) výše pohledávky: 1.600,-Kč
b) datum vzniku pohledávky: 1.7.2011
c) předmět pohledávky: svoz komunálních odpadů
d) úkony vymáhání: Výzva k zaplacení poplatku
e) důvod odpisu: úmrtí dlužníka

Usnesení

3. M.P.
a) výše pohledávky: 600,-Kč
b) datum vzniku pohledávky: 1.7.2014
c) předmět pohledávky: svoz komunálních odpadů
d) úkony vymáhání: Výzva k zaplacení poplatku
e) důvod odpisu: úmrtí dlužníka
: Rada města schvaluje v souladu s čl. 11 Směrnice č. 1/2013, pro postup při evidenci,
účtování a vymáhání pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem, ve znění
pozdějších změn, odpisy pohledávek z důvodu úmrtí dlužníka a nedobytnosti:
1) Ing. J.M.
výše pohledávky: 3.500,-Kč
2) Z.L.
výše pohledávky: 1.600,-Kč
3) M.P.
výše pohledávky: 600,-Kč

15/1/2015

: Žádost o příspěvek na účast na ME kadetů pro R.K. (TJ Sokol)

Popis

: Dne 7.1.2015 obdrželo vedení města žádost o příspěvek na podporu účasti šermíře
R.K. na ME kadetů v Mariboru na přelomu února a března 2015.
Bližší informace v žádosti, která je přílohou.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje příspěvek na účast R.K. na ME
kadetů v Mariboru ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení

16/1/2015

: Žádost o dotaci z Programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2015
na projekt Stavební úpravy zázemí Tenisového klubu Bystřice n. P. +
úprava povrchu haly

Popis

: Projekt stavebních úprav zázemí Tenisového klubu je připraven od roku 2013. Jedná
se o rekonstrukci nevyhovujícího objektu šaten a zázemí TK, který slouží členům
klubu i veřejnosti. Přístavbou vznikne i krytý přechod z budovy do haly, a tím se
umožní i zimní využití areálu. V minulých letech žádal o dotaci Tenisový klub jako
nájemce prostoru. V letošním roce ministerstvo změnilo podmínky a může žádat
pouze vlastník objektu. Proto žádost o dotaci připravuje město.
Celková částka projektu je 4 119 956,- Kč, spoluúčast města je 32% - 1 319 956 Kč,
požadovaná dotace je 2 800 000 Kč. Část spoluúčasti bude hrazena z investiční
rezervy města a část z prostředků TK.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 2,8
mil Kč a schvaluje spoluúčast města ve výši 1 319 956 Kč.

Usnesení

17/1/2015

: Výběrové řízení na pozemek

Popis

: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje již 9. kolo výběrového
řízení na pozemek p.č. 2785/13 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Původní cena za
tento pozemek byla kolem 200 Kč/m2. V jednotlivých kolech se cena postupně
snižovala až na současných 19,42 Kč/m2. Tato cena je už přijatelná a bylo by vhodné
tento pozemek od státu koupit. Z celkové plochy 3604 m2 je 1875 m2 zastavitelných.
V ochranném pásu VTL plynovodu je 1730 m2. Navíc tento pozemek navazuje na
sousední pozemky města. Koupí pozemku by se zvětšil pozemek pro případnou
investici, např. obchodních zařízení. Uzávěrka podání nabídky je 14.1.2015.
: Rada města schvaluje podání nabídky na koupi pozemku p.č. 2785/13 o výměře

Usnesení

3604 m2 v k.ú. Bystřice za cenu 70 000 Kč (19,42 Kč/m) od ČR- Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových .

18/1/2015

: Zpráva o činnosti městské stráže Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014

Popis
Usnesení

: Zástupci městské stáže Bystřice nad Pernštejnem předložili starostovi města zprávu o
své činnosti za rok 2014, která je přílohou předkládací zprávy.
: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti městské stráže Bystřice n.P. za rok 2014.

19/1/2015

: Podané žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Popis

: V obvyklém termínu podalo město hned v prvních dnech roku 2015 2 žádosti o
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
První z nich je žádost o příspěvek na realizaci místa pro přecházení v Rovném.
V Rovném byly historicky 2 přechody pro chodce, které byly v roce 2011 policií a
krajským úřadem zrušeny jako technicky nevyhovující. V roce 2012 se městu
podařilo obnovit přechod u bývalé školy tak, aby vyhovoval současným předpisům,
zatímco u kapličky ( autobusové zastávky ) přechod povolen nebyl. Následně vznikl
projekt místa pro přecházení. S ním se město v roce 2014 ucházelo o dotaci ze
SFDI, ale dotace nebyla městu přiznána. Projekt byl proto upraven a město zkouší
podat žádost znovu. Realizační cena je dle projektu 205 tis. Kč, město žádá o dotaci
ve výši 174 tis. Kč.

Usnesení

Druhá a mnohem větší žádost je cyklostezka k vlakovému nádraží. Ta má vést od
letiště a pak podél lesa a kolejí k sýpce u nádraží. Její logika je v přímé návaznosti na
již postavené cyklostezky po hraničné k Domanínskému rybníku a z Lužánek do
Domanínku. Zde se projekční cena 6.015 tis. Kč a město žádá o dotaci ve výši 5.030
tis. Kč s tím, že se dá předpokládat, že na Fondu jistě neuznají vše do uznatelných
výdajů a že dotace bude o několik set tisíc nižší.
: Rada města schvaluje podání žádostí o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na realizaci akcí „Cyklostezka k nádraží ČD“ a „Rovné – místo pro
přecházení přes silnici I/19“.

20 /1 /2015 : Souhlasné prohlášení
Popis

Usnesení

: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzval město k nápravě chyby,
která vznikla v katastru nemovitostí v k.ú. Bratrušín u pozemku p.č. 257 ost.pl.
(pozemek pod krajskou komunikací ). V polovině devadesátých let zapsal katastrální
úřad tento pozemek na Město Bystřice nad Pernštejnem, protože předchozí zápis byl
podle práva užívání na MěNV Bystřice nad Pernštejnem. Správně měl být na ONV
Žďár nad Sázavou. O tom svědčí i nález Ústavního soudu z pozdější doby, protože
katastrální úřady tuto chybu dělaly častěji. Jediným úkonem, jak vrátit vlastnictví na
stát, je podpis souhlasného prohlášení, ve kterém obě strany tuto chybu uznávají a
katastrální úřad zapíše vlastnictví správně.
: Rada města souhlasí s podpisem Souhlasného prohlášení uzavřeného mezi Městem
Bystřice nad Pernštejnem a ČR- Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových u pozemku p.č. 257 v k.ú. Bratrušín o výměře 2158 m2. Souhlasným
prohlášení se pozemku p.č. 257 v k.ú. Bratrušín mění vlastnictví na ČR- Úřad pro
zastupování státu.

21 /1 /2015 : Neuplatnění předkupního práva
Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem prodalo před 2 lety stavební pozemek Na
Rovinkách panu . K. Pro výhodnější financování daroval loni pan K. polovinu
tohoto pozemku své přítelkyni a nesplnil podmínku ze smlouvy – předkupní právo
ve prospěch města). Banka potřebuje pro poskytnutí hypotéky souhlas města
s tímto převodem, respektive prohlášení o neuplatnění předkupního práva na
polovinu tohoto pozemku.

Usnesení

: Rada města souhlasí s neuplatněním předkupního práva na darovaní ½ p.č. 3052/58 o
výměře 1014 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem mezi panem Koláčkem a slečnou
Prostřední.

22/1/2015

: Opakované volby osadního výboru v Domaníně

Popis

: V obvyklém termínu se vyskytly potíže při volbě osadního výboru v Domaníně, a to
z důvodu nejednoznačné identifikace některých volených osob ( více osob téhož
jména a příjmení bez jednoznačné specifikace, o kterou z nich se jedná ). Z místní
části Domanín vzešel návrh na opakování volby osadního výboru v termínu 30. až
31.1.2015. Pro vyloučení dalších námitek bude volby organizovat přímo městský
úřad a řídit je bude volební komise složená z úředníků městského úřadu a z občanů
Domanína. Volební princip zůstane zachován s tím, že se upraví administrativní
průběh voleb (jedna volební místnost, volební lístky se odevzdají v úřední obálce
vydávané voličům ve volební místnosti). V rámci přípravy voleb i během jejich
průběhu bude městský úřad a volební komise postupovat tak, aby voliči měli veškeré
informace, na základě kterých budou přesně a nesporně identifikovat osobu, kterou
volí. Řešení sporných případů v identifikaci volených osob (tj. rozhodnutí o platnosti
či neplatnosti hlasu) bude v pravomoci volební komise.
: Rada města schvaluje konání opakovaných voleb do osadního výboru v Domaníně
dle pravidel popsaných v předkládací zprávě. .

Usnesení

23/1/2015

: Žádost o přidělení bytu v DPS

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví požádal o přidělení bytu v DPS panu F. P.
Ten bude využívat pečovatelskou službu – zajištění obědů, praní prádla.
Bydlet bude sám.
Rada
schvaluje přidělení bytu v DPS panu F.P.
:

Usnesení

24/1/2015

: Žádost o přidělení pečovatelského bytu, Pod Horou 191, Bystřice nad
Pernštejnem

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví požádal o přidělení pečovatelského bytu Pod
Horou čp. 191 v Bystřici nad Pernštejnem paní F.H.
Podmínkou pro přidělení pečovatelského bytu je věk nad 70 let nebo minimálně I.
stupeň závislosti na pomoci další osoby.
: Rada města schvaluje přidělení pečovatelského bytu paní F.H.

Usnesení

25/1/2015

: Žádost o přidělení pečovatelského bytu , Pod Horou 191, Bystřice nad
Pernštejnem

Popis

Usnesení

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví požádal o přidělení pečovatelského bytu Pod
Horou čp. 191 Bystřice nad Pernštejnem paní A.B.
Podmínkou pro přidělení pečovatelského bytu je věk nad 70 let nebo minimálně I.
stupeň závislosti na pomoci další osoby.
: Rada města schvaluje přidělení pečovatelského bytu paní A.B.

26/1/2015

: Zápis ze zasedání DR Areálu sportu a kultury s.r.o. ze dne 4.12.2014

Popis

: Předseda Dozorčí rady společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. předložil radě města
zprávu dozorčí rady společnosti ze dne 4.12.2014. Společnost ke konci 3. čtvrtletí
vykazovala ztrátu 1,120.000,- Kč bez střediska KD. V porovnání s rokem 2013 je
ztráta o cca 10% vyšší.
Středisko KD vykazuje zisk 438.000,- Kč. Ve srovnání s rokem 2013 je pokles cca
10%.
: Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Areál sportu
a kultury s.r.o. ze dne 4.12.2014. .

Usnesení

