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

č. 10 / 2013
konané dne 6.8.2013
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, MUDr. Pavel
Lukša, Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Aleš
Ptáček
:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Věra Vančová, Ing. Jana Jurošová, PhDr. Vladimír Cisár
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 9/2013

:
:

POŘAD SCHŮZE

1 / 10 / 2013 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n.P.
2 / 10 / 2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – V.K.
3 / 10 / 2013 Žádost Diama s.p.,OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro
zaměstnance
4 / 10 / 2013 Žádost o přenechání bytu M.H.
5 / 10 / 2013 Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance
6 / 10 / 2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – M.Š.
7 / 10 / 2013 Žádost o přidělení bytu v DPS
8 / 10 / 2013 Provozní řád – Domanínský rybník
9 / 10 / 2013 Informace o počtu zrušených povolení k provozování loterií
10 / 10 / 2013 Pohádková alej a lanový park Lužánky
11 / 10 / 2013 Slavnosti brambor
12 / 10 / 2013 Informace o plnění rozpočtu za 1.pol 2013
13 / 10 / 2013 Fond rozvoje bydlení
14 / 10 / 2013 Žádost o souhlas s navýšením cen – firma Scolarest
15 / 10 / 2013 Rozpočtová opatření
16 / 10 / 2013 Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu S.K.
17 / 10 / 2013 Změna Směrnice č.1/2011 o pravidlech výběrového řízení na uzavírání smluv o
nájmu bytu
18 / 10 / 2013 Nová expozice v muzeu
19 / 10 / 2013 Změna žadatele o dotaci na ROP, oblast 2.2. podpory rozvoj služeb v cestovním
ruchu – propagace CZV
20 / 10 / 2013 Opěrná zeď Rovné
21 / 10 / 2013 Informace o povinnosti pořízení územní studie v průmyslové zóně
22 / 10 / 2013 Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
23 / 10 / 2013 Zřízení věcného břemene
24 / 10 / 2013 Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o finanční příspěvek na zakoupení
laparoskopické věže
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USNESENÍ:
1/10/2013
Popis

Usnesení

2/10/2013
Popis

Usnesení
3/10/2013
Popis

Usnesení

4/10/2013
Popis

Usnesení

5/10/2013
Popis

: Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n. P.
: MŠ Bystřice n. P. požádala o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě stanovený
vyhláškou č. 14/2005 na maximální počet 24 dětí ve třídě. Výjimku z tohoto počtu
dle školského zákona může povolit zřizovatel.
Ředitelka MŠ požádala o zvýšení tohoto maximálního počtu 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 n. P. povoluje výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě na 25
dětí pro všechny třídy MŠ Bystřice n. P., Okružní 753 ve školním roce 2013/14.
: Žádost o prominutí poplatku z prodlení – V.K.
: Pan V.K. podal žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za
období 1,3/ 2013 uhradil a zaplatil také polovinu poplatku z prodlení. Žádá o
prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení. Na základě směrnice o vymáhání
pohledávek je možno tuto částku odpustit. Žádné další dluhy vůči městu nemá.
: Rada města souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení.
: Žádost Diama s.p.,OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro
zaměstnance
: Diamo s.p. OZ Dolní Rožínka si podal žádost o mimořádné přidělení bytu pro své
pracovníky:
1/ pana J.S. žádá o přidělení bytu 2+1
2/ pana A.K., žádá o přidělení bytu 2+1
3/ pana R.U., žádá o přidělení bytu 2+1
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 souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 pro 3 zaměstnance 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.
: Žádost o přenechání bytu - ¨M.H.
: Pan M.H. je nájemce městského bytu. Nyní se chce z bytu odstěhovat a žádá o
převod bytu na M.F. Pan M.H. provedl rekonstrukci bytového jádra, položil
plovoucí podlahy a spojil kuchyň s obývacím pokojem. Na výše uvedené úpravy měl
souhlas pronajímatele i stavebního odboru. Z tohoto důvodu žádá o přenechání bytu
M.F. se kterou se vyrovná.
M.F. souhlasí s předplacením nájemného ve výši 50 000,- Kč.
: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 M.F. za smluvní
nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení
nájemní smlouvy. Byt bude přidělen za podmínky, že předplacené nájemné bude
složeno na účet města ve výši 50 000,- Kč.
: Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance
: Společnost Wera Werk si podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1
pro svého pracovníka J.R.
Odbor bytového hospodářství doručuje 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
společnosti Wera Werk.

Usnesení

: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 pro J.R. 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 společnosti Wera Werk.

6/10/2013
Popis

: Žádost o prominutí poplatku z prodlení – M.Š.
: Pan M.Š. podal žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za
období 8/ 2010 – 5/2013 uhradil a zaplatil také polovinu poplatku z prodlení. Žádá
o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení. Na základě směrnice o vymáhání
pohledávek je možno tuto částku odpustit.
: Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení.

Usnesení
7/10/2013
Popis

Usnesení
8/10/2013
Popis

Usnesení
9/10/2013
Popis

: Žádost o přidělení bytu v DPS
: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá o přidělení bytu v DPS paní H.R.
Paní R. pobírá příspěvek na péči a bude využívat služeb charitní pečovatelské
služby.
: Rada schvaluje přidělení bytu v DPS paní H.R.
: Provozní řád - Domanínský rybník
: Vzhledem k praktické absenci provozního řádu ve sportovně-rekreačním areálu
Domanínský rybník byl radě města předložen ke schválení Provozní řád sportovněrekreačního areálu města Bystřice nad Pernštejnem „Domanínský rybník“.
Předložený provozní řád byl projednán radou města dne 2.7.2013. Usnesením č.
1/9/2013 rada města předloženou verzi neschválila a uložila odboru správnímu a
školství MěÚ přepracovat a zestručnit předložený text „Provozního řádu“ a
předložit ho radě města ke schválení na příštím zasedání rady dne 6.8.2013.
: Rada města schvaluje předložený Provozní řád sportovně-rekreačního areálu města
Bystřice nad Pernštejnem „Domanínský rybník“.
: Informace o počtu zrušených povolení k provozování loterií
: Zákonem č. 300/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, byla obcím dána možnost omezit, nebo dokonce
zakázat na svém území provozování různých loterií a jiných podobných her. Na
základě této novely vydalo město dle zmocňovacího ustanovení § 50 odst. 4
loterijního zákona vyhlášku č. 7/2011, kterou na celém území města zakazuje
provozování loterií a jiných podobných her a dle zmocňovacího ustanovení zákona
o obcích byla vydána Vyhláška č. 1/2012 se stejným textem, která s poukazem na
porušování veřejného pořádku rovněž zakázala provozování loterií a jiných
podobných her na celém území města.
S odkazem na text vyhlášky č. 1/2012 dalo město dne 19.7.2012 podnět
Ministerstvu financí ČR ke zrušení všech rozhodnutí, popř. částí rozhodnutí, jimiž
MF ČR povolilo na území města umístění a provozování videoloterních terminálů či
jiných podobných her. V době podání podnětu bylo na území města 37 povolených
zařízení (elektromechanické rulety, technická zařízení, videoloterní terminály,
vícemístná technická zařízení). V srpnu 2012 zahájilo MF ČR 10 správních řízení ve
věci zrušení 18ti platných rozhodnutí, kterými bylo na území města povoleno 36
loterií a jiných podobných her.
V průběhu června a července 2013 obdrželo město od Ministerstva financí ČR 8
rozhodnutí, kterými bylo zrušeno povolení k provozování
- 9 VLT na adrese Hornická 758 v Bystřici n.P. (hotelovka)
- 8 VLT na adrese Kostelní 173 v Bystřici n.P. (bar U Zrcadla)
- 8 VLT na adrese Vírská 199 v Bystřici n.P. (herna ALA)
- 2 VLT na adrese Masarykovo nám. 11, Bystřice n.P. (Kafe bar)
- 2 VLT na adrese Koželužská 167, Bystřice n.P. (Milenium)
- 3 VLT na adrese Masarykovo nám 56, Bystřice n.P. (hotel Angela)-povolení

-

Usnesení
10/10/2013
Popis

rušeno MF ČR už v lednu 2012 – správní řízení usnesením MF ČR zastaveno
2 VLT na adrese Masarykovo nám. 11, Bystřice n.P. - povolení zrušeno MF
ČR už v lednu 2012 - správní řízení usnesením MF ČR zastaveno

Celkem bylo zrušeno 34 povolených loterií a jiných podobných her. Kontrolou
seznamu povolených zařízení na území města bylo zjištěno, že ještě nebylo zrušeno
povolení k provozování 1 kusu VLT na adrese Koželužská 167 v Bystřici n.P. a 2
kusů VLT na adrese Masarykovo nám. 11 v Bystřici n.P.
: Rada města bere na vědomí informaci o počtu zrušených povolení k provozování
loterií a jiných podobných her na území města Bystřice nad Pernštejnem.
: Pohádková alej a lanový park Lužánky
: Cesta v Lužánkách s alejí bude v blízké době důležitým komunikačním koridorem
spojujícím Centrum zelených vědomostí se sportovním areálem a městem jako
takovým. Nyní je alej velmi dobře ošetřena a upravována (foto 1). Pro její
zatraktivnění navrhujeme vytvořit po pravé ruce směrem od fotbalového hřiště
„Pohádkou alej“, která bude tvořena dřevěnými sochami pohádkových bytostí
umístěnými mezi stromy. Po levé ruce by vznikl dětský lanový park, který by sloužil
zejména dětem pro radostnější a hravější slezení kopce Lužánky.
Návrh dalšího postupu:
1. Alej by na obou koncích byla označena informační tabulí o velikosti cca 100x70
cm (foto 2).
2. K výrobě dětského lanového parku je nutná projektová dokumentace. Oslovili
bychom firmu Project Outdoor s.r.o., Na Střelnici 48, 772 00 Olomouc
(www.ropescourses.eu), která se touto problematikou zabývá. Inspirací je Lesní lanový
park Pod rozhlednou v Březové nad Svitavou (foto 3). Podle projektu a výše
investice bychom rozhodli o dalším postupu.
3. Dřevěné sochy by byly postupně umísťovány na betonových soklech v prolukách
mezi stromy. Sochy by měly podobu pohádkových bytostí, přičemž na soklu bude
umístěna cedulka s popisem a QR kódem s dalšími informacemi
(http://www.smobil.cz/cz/qr-kody/generator/). V pravé části aleje je 17 využitelných proluk
pro sochy. Dále by bylo vhodné, aby byl nahrazen betonový válec v horní části cesty
také nějakou sochou s pohádkovou tématikou a podobně bychom osadili sochu
uprostřed cesty v dolní části aleje. V našem okolí je několik řezbářů, kteří jsou sochy
schopni vyřezat. Navrhujeme v letošním roce oslovit 5 řezbářů na konkrétní téma:
Petra Kosteleckého ze Zvole (www.horokaceni.cz) – foto 4, dále Oldřicha Elise
z Olešnice (jeho práce je v Ujčově u silnice) - foto 5, Pavla Švandu ze Svratky
(http://www.pavel-svanda.ic.cz/html/kontakt.html) – foto 6 a Jiřího Šilera, taktéž ze Svratky
– část Česká Cikánka - foto 7 a začínajícího řezbáře Jaroslava Jana Marečka
z Velkých Janovic. Zadání by tvořily tyto pohádkové postavy: víla, čert, hejkal,
ježibaba, smrtka – přičemž před samotnou realizací by byla nutné představit
kreslenou představu řezbáře. Cena sochy včetně materiálu by neměla převýšit
dvanáct tisíc Kč. Výrobu soch a jejich instalaci bychom zrealizovali ještě v letošním
roce.
4. Pro příští rok bychom vybrali řezbáře, který by jednak pokračoval v pohádkové
aleji, a jednak bychom ho angažovali pro výrobu dřevěného betlému ve skutečné
velikosti. V rámci výroby a propagace by mohla proběhnout „Řezbářská show“
(např. http://www.abakuk.cz/drevene-sochy?1) u příležitosti nějaké městské akce či
Bystřického kulturního léta.
5. Předpokládaný rozpočet umístění jedné sochy:

Betonový sokl:
Informační destička:
Socha:
Celkem:

3000 Kč
1500 Kč
12000 Kč
16500 Kč

Náklady na instalaci 5 soch pro letošní rok cca 80 tis. Kč.

Usnesení
11/10/2013
Popis

Usnesení

12/10/2013
Popis

Usnesení
13/10/2013
Popis

Usnesení

14/10/2013
Popis

Usnesení
15/10/2013
Popis
Usnesení

6. Pro příští rok bychom připravili do rozpočtu návrh na osazení dalších 5-10 soch
(dřevo by již bylo zajištěno z našeho LSO), dvou velkých informačních tabulí (jedna
cca 10 tis. Kč) a přípravu betléma k vánočním svátkům. Podle projektové
dokumentace a ceny bychom rozhodovali o dětském lanovém centru.
Jelikož umístěné sochy jsou v klidové a méně obydlené zóně, připravíme v rámci
žádosti o dotaci instalaci mobilní kamery.
: 1. Rada města schvaluje pořízení pěti dřevěných soch.
2. Rada města schvaluje pořízení projektové dokumentace dětského lanového parku.
: Slavnosti brambor
: Městská firma Eden centre s. r. o. připravuje první ročník akce s názvem „Slavnosti
brambor“. Jelikož se jedná o první ročník, ze strany sponzorů není o tuto akci zatím
velký zájem. Pro rozjezd celého CZV se jedná o důležitou marketingovou akci.
Firma pro letošek nežádala finanční prostředky ani z městského grantu kultury ani
z dotací Kraje Vysočina, protože dlouho nebylo jasné, jestli akce s ohledem na
předpokládanou stavební činnost vůbec proběhne.
: Rada města schvaluje příspěvek společnosti Eden centre s. r. o. ve výši 20 tis. Kč na
akci „Slavnosti brambor“.
: Informace o plnění rozpočtu za 1.pololetí 2013
: Finanční odbor předložil radě města detailní přehled o rozpočtových příjmech a
výdajích města za období 1. pololetí 2013 v porovnání se schváleným rozpočtem na
rok 2013.
: Rada města bere na vědomí plnění rozpočtu za rok 2013
: Fond rozvoje bydlení
: Na základě 2. Výzvy na podávání žádostí o půjčku z FRB s termínem uzávěrky
15.7.2013 obdrželo města celkem 4 žádosti o půjčku. Jednotlivé žádosti byly
projednány v komisi FRB a schváleny bez výhrad. Vzhledem k alokaci prostředků
není nutné snižovat částky požadované v žádostech.
: Rada města schvaluje poskytnutí půjček z FRB žadatelům dle rozpisu, který je
přílohou k předkládací zprávě.
: Žádost o souhlas s navýšením cen – firma Scolarest
: Na základě Smlouvy o zajištění stravování provozuje od podzimu roku 2012
vývařovnu firma Scolarest – zařízení školního stravování s.r.o. Firma stravování
žáků škol a gymnázia zajišťuje bez problémů. Firma si plní svoje smluvní závazky
do detailů a každá změna je s městem projednána a především zdůvodněna. Firma
se obrátila na radu města s žádostí o úpravu cen školního stravování a stravování
ostatní. Úprava vychází z valorizační doložky ve smlouvě a také z dalšího
zdražování surovin a především cen energií, které jsou také nákladem firmy.
: Rada města souhlasí s navýšením cen dle rozpisu uvedeného v předkládací zprávě.
: Rozpočtová opatření
: Finanční odbor předložil radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření č. 52
- 65 a příjmová rozpočtová opatření č. 15 – 18.
: Rada města schvaluje provedení výdajových rozpočtových opatření č. 52 - 65 a
příjmových rozpočtových opatření č. 15 – 18.

16/10/2013
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Usnesení

18/10/2013
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: Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu – S.K.
: Manželé K. se budou stěhovat z městského bytu do rodinného domu. Jsou prvními
nájemníky tohoto bytu, pořídili tam kuchyňskou linku včetně spotřebičů, položili
podlahy, provedli se souhlasem OBH úpravy v bytě. Na tento byt byla složena
půjčka městu ve výši 320 000,- Kč, která se dočerpala v květnu 2012.
K. žádají radu o převod nájemní smlouvy na M.R. S ním se dohodli na kompenzaci
nákladů za linku, plovoucí podlahy apod. Pan R. nabízí předplacené nájemné ve výši
100 000,- Kč.
: Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu panu M.R. za věcně usměrněné
nájemné. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok s možností
prodloužení. Podmínkou přidělení bytu je složení předplaceného nájemného ve výši
100 000,- Kč na účet pronajímatele .
: Změna Směrnice č. 1/2011 o pravidlech výběrového řízení na uzavírání smluv o
nájmu bytu
: Současné platné znění Směrnice č. 1/2011 upravuje pravidla a podmínky pro
výběrové řízení na nájem bytu. Poslední úpravu schvalovala rada města usnesením č.
2/6/2013 ze dne 30.4.2013, kdy se v čl. 3 směrnice za odstavec č. 5 vkládal nově
odstavec č. 6 upravující postup pro případ, kdy má městský úřad v souvislosti se
svojí činností negativní poznatky o žadateli o byt.
V současné době se vyskytlo několik případů, kdy nájemce bytu dal výpověď
z nájmu bytu s tím, že se bude stěhovat, ale v průběhu výpovědní doby se přihlásil
do výběrového řízení na byt. Pokud vyhrál výběrové řízení, byl bytovou komisí
posuzován jako žadatel dle ust. čl. 3 odst. 3, písm. a) směrnice, tedy jako žadatel,
který nevrací byt. Žadatel je posuzován jako osoba, která spekulativně dala dopředu
výpověď z nájmu bytu, aby ušetřila běh výpovědní lhůty. Již se několikrát stalo, že
tyto osoby odmítají složit minimální předplacené nájemné s tím, že vrací byt a ve
směrnici není tato situace specielně upravena.
Navrhujeme proto doplnit Směrnici č. 1/2011 tak, že v čl. 4 se za odstavec označený
písm. b) vkládá nový odstavec označený písm. c), který zní : „Pokud dal žadatel o
byt výpověď z nájmu stávajícího bytu ještě před podáním žádosti do výběrového
řízení na uzavření smlouvy o nájmu bytu, posuzuje se jako žadatel, který byt nevrací.
V tomto případě se postupuje dle čl. 4 písm. b) směrnice“.
Rada
města schvaluje změnu Směrnice č. 1/2011 takto : v čl. 4 se za odstavec
:
označený písm. b) vkládá nový odstavec označený písm. c), který zní : „Pokud dal
žadatel o byt výpověď z nájmu stávajícího bytu ještě před podáním žádosti do
výběrového řízení na uzavření smlouvy o nájmu bytu, posuzuje se jako žadatel, který
byt nevrací. V tomto případě se postupuje dle čl. 4 písm. b) směrnice“.
: Nová expozice v muzeu
: Muzeum připravuje novou expozici živých ryb Bystřicka v nových akváriích (viz.
žádost). Většinu činností si pracovníci muzea obstarávají sami, nicméně i tak se
dostávají na hranu svého rozpočtu. Z tohoto důvodu žádá organizační složka městské
muzeum o navýšení svého rozpočtu o 100 tis. Kč na dofinancování expozice.
: Rada města schvaluje navýšení příspěvku městskému muzeu o 100 000,- Kč.
Finanční odbor provede rozpočtové opatření.

19/10/2013 : Změna žadatele o dotaci na ROP, oblast 2.2. podpory rozvoj služeb v cestovním
Popis

ruchu – propagace CZV
: Městská rada na své schůzi č. 2 dne 29. 1. 2013 schválila pod bodem 2/2/2013
podání žádosti o dotaci na ROP, oblast 2.2. podpory rozvoje služeb v cestovním
ruchu – propagace CZV. Od této doby začaly práce na přípravě žádosti. Až na
poslední konzultaci na ROPu 23. 7. nám bylo sděleno, že byla vydána nová
směrnice, podle které tento způsob dotace spadá do režimu de minimis (de minimis
představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“
poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši

Usnesení

odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či
účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období).
Podání žádosti pod hlavičkou města by na tři roky zablokovalo možnost podání
žádosti o dotace, které podléhají podmínce de minimis (v našem případě např. čtyři
sociální byty na stacionáři a dotace z MMR). Další oznámenou změnou na výše
uvedené schůzce bylo, že žadatelem může být příspěvková organizace města nebo
obchodní společnost 100 % vlastněná městem. Toto v předchozích letech nebylo
možné.
Na základě těchto zjištěných skutečností se jevilo jako nejvýhodnější stanovit, aby
žadatelem o dotaci nebylo město, ale městská společnost Eden centre s. r. o., která
stejně mimo jiné zajišťuje také aktivity související s CZV. Pro město je důležité, aby
propagace účinně fungovala. V tomto duchu byla ke dni 2. 8. podána žádost o dotaci
na ROP. Jedná se o 85 % dotaci, přičemž rozpočtová výše žádosti je 5,8 mil. Kč.
Dotace bude po oficiálním přiznání této dotace předfinancována městem formou
návratné finanční výpomoci dle ust. § 7 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb.
: 1. Rada města schvaluje změnu žadatele o dotaci na ROP, oblast 2.2. podpory rozvoj
služeb v cestovním ruchu – propagace CZV, kterým je Eden centre s. r. o.
2. Rada města schvaluje předfinancování dotace ROP, oblast 2.2. podpory rozvoj
služeb v cestovním ruchu – propagace CZV po oficiálním přiznání této dotace pro
Eden centre s. r. o. formou návratné finanční výpomoci dle ust. § 7 odst. 4 zák. č.
250/2000 Sb., ,

20/10/2013 : Opěrná zeď Rovné
Popis

Usnesení

: Ředitelství silnic a dálnic bude v letošním roce opravovat opěrnou zeď v Rovném u
č.p. 38. Na místo stávající kamenné bude zhotovena nová monolitická opěrka včetně
odvodnění. Při stavbě dojde k zásahu do účelové komunikace – příjezdu ke dvěma
RD. Příjezd je na pozemku města p.č. 648/2. S ŘSD bylo dohodnuto, že opraví
polovinu dotčené komunikace na své náklady. Zbývající polovinu opraví město.
Provedení opravy bude v materiálu ABS - balené kamenivo. Žulová dlažba bude
uložena na TS a použita někdy v budoucnu. Kámen z tarasu bude uložen n v MČ
Rovné a následně použit na opravu tarasu u zastávky.
Předpokládané náklady na opravu poloviny vjezdu pro město činí 100.000,- Kč.
Náklady zahrnují rozebrání dlažby, zhotovení nových konstrukčních vrstev,
pokládku balené, výměnu obrub a případnou opravu odvodnění.
Zhotovení provedena firma, která vyhraje výběrové řízení pro ŘSD za stejné
jednotkové ceny. Realizace podzim 2013.
: Rada města schvaluje opravu poloviny komunikace na parc. č. 648/2 v k. ú Rovné
v rámci opravy opěrné zdi, kterou bude provádět ŘSD. Finanční odbor provede
rozpočtové opatření.

21/10/2013 : Informace o povinnosti pořízení územní studie v průmyslové zóně
Popis

: Zastupitelstvo města Bystřice n.P. vydalo formou opatření obecné povahy Územní
plán Bystřice nad Pernštejnem. Pro zastavitelnou plochu Z111 je v územním plánu
předepsáno zpracovat pro tuto zastavitelnou plochu územní studii. Vzhledem k tomu,
že o pozemky v průmyslové zóně (Z…)města projevila zájem firma UJP Praha a.s.,
je třeba zpracovat územní studii této zastavitelné plochy.
Smyslem studie je prokázat možnost realizace záměrů na výstavbu staveb
v předmětné ploše, případně pojmenovat problémy a stanovit další postup při jejich
řešení tak, aby výstavba včetně související infrastruktury mohla být projednána v
navazujícím řízení, kde budou stanoveny podrobnější požadavky a podmínky pro
realizaci jednotlivých staveb.
Pořizovatelem územní studie bude dle § 6 odst.1 písm.c) obecní úřad obce
s rozšířenou působností (úřad územního plánování) v přenesené působnosti.
Etapy.
1. Zpracování zadání územní studie
2. Zpracování návrhu územní studie (pracovní),

3. Projednání návrhu studie se správci sítí, obcí, orgány hájící veřejný zájem.
4. Dokončení v souladu s výsledky projednání.

Usnesení

Návrh územní studie včetně projednání a dokončení v souladu s výsledky projednání
bude zpracovávat Ing. arch. Ondřej Beneš, U Garáží 2, 170 00 Praha 2 .
Cena územní studie nebude přesahovat částku 50 tis. Kč.
: Rada města schvaluje pořízení územní studie zastavitelné plochy Z111 od Ing. Arch.
Ondřej Beneše, U Garáží 2, 170 00 Praha 2. Cena územní studie nebude přesahovat
částku 50 000 Kč.

22 /10/2013 : Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
Popis

: Státním fondem životního prostředí byla městu přiznána dotace na zateplení
mateřské školy IV Čtyřlístek na Okružní ulici na sídlišti II.
Stejně tak jako u všech předešlých dotací ze Státního fondu ŽP je naší povinností
doložit Fondu doklad o tom, že Smlouva o poskytnutí podpory byla řádně
projednána a schválena v radě našeho města.

Usnesení

Jedná se o Smlouvu č. 12122943, kterou je nám poskytnuta podpora ze zdrojů SFŽP
ve výši 68.939,85 Kč, která spolu s částkou 1.171.977,45 Kč dotace ze státního
rozpočtu tvoří podporu na realizaci projektu „Realizace energetických úspor budovy
MŠ Čtyřlístek, Okružní 753“. Celková suma dotace činí 90 % uznatelných nákladů
akce, do uznatelných nákladů se však nepočítá úspora výdajů za vytápění, kterých
má být zateplením dosaženo a která činí 495 tis. Kč.
: Rada města schvaluje Smlouvu č. 12122943 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR ze dne 22. 7. 2013.

23/10/2013 : Zřízení věcného břemene
Popis

Usnesení

: V rámci provedení akce zasíťování zahrádkářské kolonie Pod Horou byly uzavřeny
Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene . Týká se to přípojek
pro jednotlivé zahrádky. Nyní po zaměření přípojky lze po schválení uzavřít
Smlouvu o zřízení věcného břemene.
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce a.s.
spočívající v právu umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně NN
na pozemku p.č. 2735/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem . Věcné břemeno se zřizuje
na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH.

24/10/2013 : Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o finanční příspěvek na
laparoskopickou věž
Popis

Usnesení

: Nemocnice Nové Město na Moravě požádala jednotlivá města o finanční výpomoc
na obnovu přístrojové techniky. Důvodem žádosti jsou negativní dopady úhradové
vyhlášky MZ ČR, jejímž vlivem dochází pro rok 2013 k poklesu úhrad zdravotní
péče. Nemocnice obdrží v roce 2013 od zdravotních pojišťoven na zálohách
k poskytnutí zdravotní péče o 40 mil. Kč méně než v roce 2012.V roce 2013
potřebuje nemocnice nutně zakoupit na operační sál laparoskopickou věž.
: Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici v Novém
Městě na Moravě, neboť takovou sbírkovou činnost považuje za neúčinnou. Rada
města doporučuje řešit tuto situaci systémově prostřednictvím Asociace nemocnic
ČR na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Rada města doporučuje starostovi města Ing.
Karlu Pačiskovi iniciovat systémové řešení na půdě Svazu měst a obcí ČR.

