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

č. 10 /2011
konané dne 19.7.2011
v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin
Přítomni

Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, MUDr. Pavel
Lukša, Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Jaroslava Chalupová, Ing. Jana Jurošová
: MUDr. Aleš Ptáček

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 9/2011

:
:
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Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n.P.
Zpráva z komise výstavby konané dne 30.6.2011
Žádost o náhradu škody
Přidělení bytu v DPS – na vědomí
Zpráva o čerpání grantu odměňování trenérů mládeže za 2.čtvrtletí 2011
Informace o personální situaci na Poliklinice města Bystřice n.P.
Poskytnutí daru Nemocnici v Novém Městě na Moravě
Mandátní smlouva na organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky el. energie a plynu v roce 2012 pro
Město Bystřice n.P. a organizace příspěvkové a založené městem
Rozpočtová opatření
Komise životního prostředí – zápis z jednání
Žádost o odškodnění úrazu – J.S.
Udělení Ceny starosty Josefu Soukopovi

PV POŘAD SCHŮZE OŘAD SCHŮZE POŘAD SCHŮZE

USNESENÍ:
1/10/2011
Popis

Usnesení

: Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n. P.
: MŠ Bystřice n. P. žádá o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě stanovených
vyhláškou č. 14/2005 na maximální počet 24 dětí ve třídě. Výjimku z tohoto počtu
dle školského zákona může povolit zřizovatel.
Ředitelka žádá zvýšit tento maximální počet na 25 dětí ve všech třídách mateřských
škol. Pro provoz školky je vhodné mít tuto výjimku povolenou ve všech třídách
z důvodu přesouvání dětí mezi jednotlivými třídami pro efektivní chod školky.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem povoluje výjimku z maximálního počtu dětí ve
třídě na 25 dětí pro všechny třídy MŠ Bystřice n. P., A. Štourače ve školním roce
2011/12.

2/10/2011
Popis

: Zpráva z komise výstavby konané dne 30. 6. 2011
: 1. H.K., Bystřice n. P.
- Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1098/1 k.ú. Bystřice n. P. (dosud
v pronájmu jako zahrádka) + odkoupení dalších zahrádek současnými
nájemníky…
Komise výstavby nedoporučuje prodej z důvodu vedení inženýrských sítí.
2. manželé L., Bystřice n. P.
- žádost o prodej části pozemku parc. č. 6252/30 v k.ú. Bystřice n. P. dle
nákresu v mapě
Komise výstavby doporučuje prodej části pozemku. Dále komise doručuje
oslovit majitele sousední nemovitosti s možností prodeje pozemku pod vjezdem
3. K.C., Bystřice n. P.
- žádost o prodej pozemku po chodník za budovou č.p. 59 na Masarykově
náměstí – využití: osázení okrasnými stromky. Město bylo požádáno o
skácení břízy a odstranění zábradlí
Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku z důvodu možnosti budoucího
vedení inženýrských sítí. Odstranění bříz a zábradlí musí být posouzeno OSMI.
4. P.D., Bystřice n.P.
- žádost o posouzení budoucího prodeje parc. č. 692 k.ú. Bystřice n. P.
Komise výstavby doporučuje prodej za podmínky souladu se studií rekonstrukce
ulice Bratrské.
5. paní Š., Tišnov
- žádost o prodej pozemku parc.. č. 449/1, st. 53/1 a část parcely č. 449/2 k.ú.
Lesoňovice
Komise výstavby doporučuje prodej za podmínky souhlasu osadního výboru.
6. manželé M., Bystřice n. P.
- žádost o prodej pozemků parc. č. 209/2 v k.ú. Lesoňovice, které má žadatel
dlouhodobě pronajaté (nabídnutá cena 10,- Kč/m2 )
Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku z důvodu možného využití
LSO pro výsadbu.
7. J.H., Lesoňovice
- žádost o pronájem části pozemku parc. č. 201/3 v k.ú. Lesoňovice
Komise výstavby doporučuje pronájem pozemku..

8. Z.N., Dvořiště
- žádost o změnu ÚP pro pozemky parc. č. 245 a část parc. č. 349/2 a 253/6
v k. ú. Dvořiště na plochu pro výstavbu RD
Komise výstavby doporučuje zařazení pozemku do změny územního plánu.
9. S.M., Vír
- žádost o změnu územního plánu - parc. č. 321/2 k.ú. Karasín z plochy přírodní
E na plochu OS – plochy sportu, z důvodu plánované stavby technického zázemí
pro sportovní aktivity
Komise výstavby doporučuje změnu územního plánu.

10. J.Č., Bystřice n. P.
- žádost o změnu ÚP – budova č. p. 1247 na parc. č. 49/5 v k.ú. Domanínek
(nesoulad - vybudování steakbaru.)
Komise výstavby doporučuje změnu ÚP.
11. E.Š., Bystřice n. P. ,P.S., Bystřice n.P., Z.M., Brno, L.M., Olomouc
- žádost o změnu územního plánu - zařazení pozemku parc. č. 3192/5 v k.ú.
Bystřice n. do území pro výstavbu rodinných domů.
Komise výstavby doporučuje změnu ÚP.
12. M.Z., Brno
- žádost o prodej pozemku parc. č. 58/10 případně 58/11 k.ú. Karasín
Komise výstavby doporučuje vypsání soutěže na prodej uvedeného pozemku.
13. J. a V.D., Rovné
- žádost o prodej části pozemku parc. č. 684/1 v k.ú. Rovné
Komise výstavby doporučuje prodej uvedeného pozemku.
14. L.H., (Production 24 s.r.o.)
- žádost o směnu části pozemku parc. č. 2890/6 za 2890/7 k.ú. Bystřice n. P.,
dle přiloženého nákresu
Komise výstavby doporučuje směnu pozemků za podmínky pořízení GP za
přítomnosti pracovníka odboru SMI.
15. Stavebniny Zeman, Bystřice n. P.
- žádost o prodej pozemku parc. č. 1401/2 k.ú. Bystřice n. P.
Komise výstavby doporučuje prodej do podílového spoluvlastnictví třem
vlastníkům, případně prodej firmě Stavebniny Zeman a zřízení věcného břemene
průjezdu a průchodu pro vlastníky přilehlých nemovitostí. Je nutné zmínit existenci
kanalizace SVK na uvedeném pozemku.
16.J.V., Bystřice n. P.
- žádost o možnost vybudování přístřešku pro auto na obecním pozemku
Komise výstavby nedoporučuje vybudování přístřešku na uvedeném pozemku.
17. Z.F., Bystřice n.P.
- žádost o zřízení věcného břemene chůze na parc. č. 2819/1 k.ú. Bystřice n. P. dne
vyznačení v přiloženém snímku KM
Komise výstavby nedoporučuje zřízení věcného břemene.
18. F.F., Lesoňovice

- záměr výstavby RD Za Rybníčkem na pozemku p. č. 3052/14
Komise výstavby souhlasí s předloženým návrhem RD.
19. Pozemkový fond ČR
- možnost bezúplatného převodu pozemků p. č. 2572/1 a 2572/4 v k. ú. Bystřice
nad Pernštejnem
- pro převod je nutná změna územního planu ze současného nezařazeného do
zeleně. Komise výstavby ukládá členům zamyslet se nad možným budoucím
využitím uvedeného pozemku.
Usnesení

: 1. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 1098/1 v k.ú. Bystřice
n. P. paní H.K.
2. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 6252/30 v k. ú. Bystřice
n. P. manželům L. Cena 150,- Kč /m2. Rada zároveň pověřuje OSMI, aby oslovila
pana M.P. s možností prodeje části pozemku p. č. 6252/30 v k. ú. Bystřice n. P.,
které slouží jako příjezd k domu.
3. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 107/2 v k.ú. Bystřice
n. P. paní K.C.. Rada zároveň pověřuje OSMI prověřit možnost odstranění břízy a
zábradlí.
4. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku p. č. 692 v k. ú. Bystřice n. P. panu
P.D. Cena 150,- Kč /m2.
5. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku p. č. 449/1 st. 53/1 a část pozemku
p. č. 449/2 vše v k. ú. Lesoňovice paní Š. Cena 20,- Kč /m2 .
6. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemku p. č. 209/2 v k. ú. Lesoňovice
manželům M.
7. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 201/3 v k. ú. Lesoňovice. Cena
1,40- Kč /m2/rok.
8. Rada města doporučuje ZM zařadit pozemky p. č. 245 a část p. č. 349/2 a 253/6
v k. ú. Dvořiště do nejbližší změny územního plánu.
9. Rada města doporučuje ZM zařadit pozemek p.. č. 321/2 k.ú. Karasín do nejbližší
změny územního plánu.
10. Rada města doporučuje ZM zařadit pozemek p. č. 49/5 v k. ú. Domanínek do
nejbližší změny územního plánu.
11. Rada města doporučuje ZM zařadit pozemek p. č. 3192/5 v k. ú. Bystřice n. P.
do nejbližší změny územního plánu.
12. Rada města pověřuje OSMI vypsáním soutěže na prodej pozemků p. č. 58/10 a
58/11 v k. ú. Karasín. Rada města stanovuje minimální vyvolávací cenu 300,- Kč/m2
13. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku p. č. 684/1 v k. ú. Rovné. J. a V.
D. Cena 20,- Kč /m2 .
14. Rada města doporučuje ZM směnu části pozemku p. č. 2890/7 v k.ú. Bystřice
n. P., který je ve vlastnictví Produkcion 24 s. r. o. za část pozemku p. č. 2890/6 v k.
ú. Bystřice n. P., který je ve vlastnictví města.
15. Rada města pověřuje OSMI, aby oslovil majitele pozemků p. č. 1400, 1401/1 a
1406/16 vše v k. ú. Bystřice n. P. s možností odprodeje pozemku p. č. 1401/2 do
podílového spoluvlastnictví.
16. Rada města neschvaluje možnost výstavby přístřešku pro auto na pozemku p. č.
3058/33 v k. ú. Bystřice n. P.
17. Rada města neschvaluje zřízení věcného břemene chůze na pozemku p. č.
2819/1 v k. ú. Bystřice n. P. ve prospěch Z.F.
18. Rada města schvaluje záměr výstavby RD dle návrhu na pozemku p. č. 3052/14

v k.ú. Bystřice n. P.
19. Rada města nedoporučuje ZM převod pozemků p. č. 2572/1 a 2572/4 v k. ú.
Bystřice n. P. z vlastnictví PF ČR.
3/10/2011
Popis

: Žádost o náhradu škody
: Pan R.Č. žádá o náhradu škody, která byla způsobena na jeho vozidle na odstavném
parkovišti pro náměstí – viz. žádost. Náhrada škody nebyla uhrazena pojišťovnou.

Usnesení

: Rada města odkládá rozhodnutí o náhradě škody pro pana R.Č. ve výši 4.229,- Kč a
pověřuje starostu města jednáním s Českou podnikatelskou pojišťovnou o plnění této
pojistné události ze strany pojišťovny.

4/10/2011
Popis

: Přidělení bytu v DPS – na vědomí
: V červenci 2011 byl přidělen byt č. 45 v DPS manželům B.R. a A.R. Bystřice
n.P.
Manželé R. budou mít zavedenou pečovatelskou službu – zajištění obědů, nákupy,
úklid, další služby dle zdravotního stavu.
: Rada bere na vědomí umístění manželů R. v DPS

Usnesení
5/10/2011
Popis

: Zpráva o čerpání grantu odměňování trenérů mládeže za 2.čtvrtletí 2011
: Ředitel DDM předložil zprávu o čerpání grantu odměňování trenérů mládeže za 2
čtvrtletí 2011. V současné době je 9 příjemců a je vyčerpáno 51.200 Kč.

Usnesení

: Rada města bere na vědomí zprávu o čerpání grantu odměňování trenérů mládeže za
2 čtvrtletí 2011.

6/10/2011
Popis

: Informace o personální situaci na Poliklinice města Bystřice n.P
: Ředitelka Polikliniky Bystřice n.P. s.r.o. podala radě města zprávu o současné
personální situaci na poliklinice, zejména o výpovědích lékaře dětského oddělení a
lékařky z rentgenu.

Usnesení

:

7/10/2011
Popis

: Poskytnutí daru Nemocnici v Novém Městě na Moravě
: Primář Interního oddělení Nemocnice v Novém Městě na Moravě požádal Město
Bystřici o poskytnutí daru na přístroj k provádění telemetrického monitoringu EKG a
nový diagnostický ultrazvuk. Cena přístroje je 1,2 mil. Kč i s instalací a pan primář
požádal o dar i další města a firmy v okrese Žďár nad Sázavou.
: Rada města nedoporučuje postoupit žádost zastupitelstvu města ke schválení daru
Nemocnici v Novém Městě ve výši 100.000 Kč.
Rada města pověřuje starostu města zasláním odpovědi primáři interního oddělení
Nemocnice v Novém Města na Moravě.

Usnesení

8/10/2011

Popis

1) Rada města bere na vědomí zprávu o současné personální situaci na
Poliklinice města Bystřice n.P., s.r.o.
2) Rada města ukládá předsedkyni dozorčí rady společnosti Poliklinika
města Bystřice n.P., s.r.o. navrhnout do příštího zasedání rady města
další postup personálního vývoje polikliniky a zahájení prací na
digitalizaci rentgenového pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem.

: Mandátní smlouva na organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení
na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky el. energie a plynu v roce 2012 pro
Město Bystřice n.P. a organizace příspěvkové a založené městem
: Elektronickou aukci město začalo využívat počátkem roku 2011 a dostalo na 3
měsíce k využití program firmy Proebiz. Touto cestou šlo uskutečnit pouze

Usnesení

9/10/2011
Popis

Usnesení

10/10/2011
Popis

podlimitní výběrové řízení, pro službu je hranice pro podlimitní výběrové řízení 2
mil. Kč, v případě sdružené dodávky plynu a el. pro město a další naše společnosti a
organizace se částka celkové dodávky blíží 14 mil. Kč. Tato firma provede
nadlimitní výběrové řízení současně s dalšími třemi městy. Očekávaná úspora
v dosažených cenách dodaných energií bude min. 20 %.
: Rada města souhlasí s provedením elektronické aukce na dodavatele energií pro rok
2012 pro město a městské společnosti a souhlasí s mandátní smlouvou na provedení
výběrového řízení na dodavatele energií.
: Rozpočtová opatření
: Město Bystřice nad Pernštejnem podalo žádost na fond Vysočina o dotaci na nákup
tří kusů vodních šlapadel v celkové částce 133 000,- Kč. Fond Vysočina tuto žádost
schválil a poskytl městu dotaci ve výši 40% z celkové částky, tj. 53 200,- Kč.
Spoluúčast města bude činit 79 800,- Kč.
: Rada města schvaluje nákup vodních šlapadel na Domanínský rybník a současně
ukládá finančnímu odboru udělat rozpočtová opatření.
: Komise životního prostředí - zápis z jednání
: Dne 16. června 2011 proběhlo jednání komise životního prostředí (dále jen KŽP),
jehož hostem byl starosta Ing. Karel Pačiska
Jednání:
1.1. Neoprávněné užívání pozemku v Lužánkách – vyježděná cesta po zemědělském
pozemku p. č. 1930/1 – návrh na opětovné umístění závory; řešení v souvislosti
s akcí CZV Nový Dvůr (stavba v roce 2011 nezačne) a zimní stadion.
1.2. Regenerace zeleně – dotazy budou řešeny (vysvětleny) za účasti zástupce
dodavatele – Less & Forest, s.r.o., Ing. Zgarbovou 8. září 2011.
1.3. Revitalizace Hory zatím je bez hvězdárny, odpady musejí řešit sami zahrádkáři
prostřednictvím svých zástupců – přistavení kontejnerů, třídění.
1.4. Stavba cyklostezky v Lužánkách – počítá se s řešením skládky výkopových
zemin v rámci budování tréninkového oválu.
1.5. Požadavek na řešení - omezení rychlosti v Domanínku – souvisí s využitím
komunikace pro cyklisty.
1.6. Zmapovat topoly (samičí rostliny, vytvářející semena s chmýřím), nechat
posoudit a nahradit jinými dřevinami.
1.7. Lokalita Rácová – odpady uklizeny, průběžně mapovat, aby k takovým jevům
nedocházelo včetně ničení cest a pozemků majiteli „čtyřkolek“.
2.1. Návrh na provedení deratizace majetků Města (objektů, částí veřejných
prostor, kanalizace apod.)
3.1. Třídění odpadů – vážení dovezeného odpadu občany ve sběrném dvoře.
3.2. Příprava na změny územního plánu Města – lze předkládat návrhy,
připomínky vítány.
3.3. Mgr. Pivková – seznámila členy komise s průběhem obhajoby a výsledky pro
udržení titulu Ekoškola ZŠ Nádražní, s účastí v soutěži GLOBE GAMES ve
Vsetíně.

Usnesení

: Rada města bere zprávu komise životního prostředí na vědomí s tím, že jednotlivé
body budou rozpracovány na poradě vedení města

11/10/2011
Popis

Usnesení

12/10/2011
Popis

Usnesení

: Žádost o odškodnění úrazu – J.S., Bystřice n.P.
: Paní J.S., Bystřice nad Pernštejnem požádala radu města o odškodnění úrazu, který
se jí stal 11.2.2011 před domem v majetku města. Město Bystřice nad Pernštejnem
uplatnilo tuto pojistnou událost u České podnikatelské pojišťovny. Uvedeného dne
byla ledovka po celém území ČR, situace byla dopředu oznámena ve sdělovacích
prostředcích, proto pojišťovna dospěla k závěru, že město jako pojištěný
nezanedbalo žádné svoje povinnosti. Stav komunikace byl předvídatelný, proto
město nenese odpovědnost za úraz paní S.
Vzhledem k tomu, že pojišťovna odmítla úraz paní S. odškodnit, podala paní S.
žádost radě města o odškodnění úrazu z prostředků města.
: Rada města neschvaluje odškodnění úrazu paní J.S. z prostředků Města Bystřice nad
Pernštejnem.
: Udělení Ceny starosty Josefu Soukopovi
: Starosta města informoval členy rady o konání oslav k 75. výročí vzniku
organizované kopané ve městě. Při příležitosti oslav, které proběhnou na
fotbalovém stadionu v sobotu 30.7.2011, navrhl starosta města vyznamenat Cenou
starosty Josefa Soukopa za dlouholetou a obětavou práci pro oddíl kopané.
: Rada města schvaluje udělení Ceny starosty Josefu Soukopovi při příležitosti oslav
75. výročí vzniku organizované kopané v Bystřici nad Pernštejnem.

