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

č. 13 / 2013
konané dne 15.10.2013
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
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Jana Jurošová, Ing. Ivan Buchta, Jiří Nykodým, Luboš Císař
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 12/2013

:
:

POŘAD SCHŮZE

Harmonogram zimní údržby na období 2013/2014
Žádost o přenechání bytu L.D.
Rozpočtová opatření
Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
5 / 13 / 2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – J.K.
6 / 13 / 2013 Žádost o přidělení bytu v DPS – M.K.
7 / 13 / 2013 Žádost o přidělení bytu v DPS – J.B.
8 / 13 / 2013 Žádost o finanční podporu na vydání publikací
9 / 13 / 2013 Žádost o finanční podporu na propagaci Mikroregionu „Bystřicko“
10 / 13 / 2013 Darovací smlouva mezi Městem Bystřice n.P. a Ministerstvem vnitra ČR
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USNESENÍ:
1/13/2013
Popis

Usnesení

2/13/2013
Popis

Usnesení

: Harmonogram zimní údržby na období 2013/2014
: Před zimní sezónou je třeba, aby rada města schválila Harmonogram zimní údržby.
Proběhla kontrola s Odborem dopravy a SH Městského úřadu Bystřice nad
Pernštejnem a TS města a.s. Radě města byl předložen Harmonogram zimní údržby
na období 2013/2014.
: Rada města schvaluje Harmonogram zimní údržby na období 2013/2014

: Žádost o přenechání bytu L.D.
: L.D. je nájemce bytu o velikosti 2+1. Pořídila si nemovitost a chce byt vrátit zpět
městu. Byt je na základě souhlasu města po celkové rekonstrukci. Z tohoto důvodu
L.D. požádala o přenechání bytu slečně K.Š., která nabízí předplacené nájemné ve
výši 50 000,- Kč.
Rada
města souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 slečně K.Š. 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.

3/13/2013
Popis
Usnesení

4/13/2013
Popis

Usnesení

5/13/2013
Popis

Usnesení

: Rozpočtová opatření
: Finanční odbor předložil radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření č.
78 – 97 a příjmová rozpočtová opatření č. 22 – 24.
: Rada města schvaluje výdajová rozpočtových opatření č. 78 – 97 a příjmová
rozpočtová opatření č. 22 – 24.
: Žádost Diama s.p.,OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
: Diamo s.p. OZ Dolní Rožínka si podal žádost o mimořádné přidělení bytu o
velikosti 1+1 pro svého pracovníka pana S.Š., který ve společnosti pracuje od
2.1.2007 na dobu neurčitou.
Odbor bytového hospodářství doporučil radě města schválit přidělení bytu o velikosti
1+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 podniku Diamo.
: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 pro pana S.Š. 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 prominutí poplatku z prodlení – J.K.
: Pan J.K. si podal žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za
období 5/2013 ve výši 4 231,- Kč uhradil a zaplatil také polovinu poplatku
z prodlení ve výši 862,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení ve
výši 862,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto částku
odpustit. .
: Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 862,- Kč.

6 /13 /2013 : Žádost o přidělení bytu v DPS – M.K.
Popis

Usnesení

: Odbor SVZ požádal o přidělení bytu v DPS paní M.K. Paní K.
pečovatelskou službu - zajištění obědů, praní prádla.
Bydlet bude sama.
: Rada schvaluje přidělení bytu v DPS paní M.K.. .

bude využívat

7 /13 /2013 : Žádost o přidělení bytu v DPS – J.B.
Popis

Usnesení

: Odbor SVZ požádal o přidělení bytu v DPS paní J.B. Paní B.
pečovatelskou službu- zajištění obědů, praní prádla, úklid.
Bydlet bude sama.
: Rada schvaluje přidělení bytu v DPS paní J.B..

bude využívat

8 /13 /2013 : Žádost o finanční podporu na vydání publikací
Popis

Usnesení

: Paní H.K. z Rokytna požádala radu města o finanční příspěvek na vydání dvou
publikací. První publikace je kuchařka, která obsahuje recepty posbírané z Horácka a
okolí. Krom receptů bude kniha obsahovat vyprávění o jídle, tradicích a zvycích na
Horácku.
Druhou knihou je reedice pověstí ze Žďárských vrchů. Paní K. požádala o částku 10
– 15 tis. Kč na jednu publikaci.
: Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na publikace.

9 /13 /2013 : Žádost o finanční podporu na propagaci mikroregionu „Bystřicko“
Popis

: Pan O. . požádal radu města o finanční příspěvek na propagaci mikroregionu
„Bystřicko“.
Pan H. je členem kapely Jásalka Band, která hraje v regionu Bystřicko již 18 let a je
složena z bývalých žáků, rodáků a absolventů ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kteří
v ZUŠ působili pod vedením učitele Josefa Pavlíčka. Kapela se zúčastnila spousty
zahraničních akcí (Itálie, Německo, Francie, Belgie), kde reprezentovala náš region..

Usnesení

Kapela má za sebou nahrávání prvního CD pro TV Šlágr a nyní připravuje natočení
DVD. Hlavní dominantou DVD bude skladba „Vítochovský kostelíček“. Finanční
podporu žádá kapela při natáčení CD a DVD. Nyní kapela připravuje pro TV Šlágr
silvestrovskou show.
: Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku kapele Jásalka Band na
propagaci mikroregionu „Bystřicko“ ve výši 5.000,- .Kč.

10/13/2013 : Darovací smlouva mezi Městem a Ministerstvem vnitra ČR
Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem mělo od Ministerstva vnitra ČR zapůjčenou
výpočetní techniku pro pracoviště, která jsou napojena na centrální registry (registry
vozidel, řidičské průkazy, občanské průkazy, cestovní doklady). Ministerstvo vnitra
ČR nyní nabídlo tuto výpočetní techniku městu, a to formou bezúplatného převodu.
Jedná se o tiskárny, počítače a monitory v souhrnné účetní hodnotě 259.728,85 Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a
Ministerstvem vnitra ČR č. MV-96416-1/KAP-2013 o bezúplatném převodu
výpočetní techniky specifikované v Příloze č. 1 smlouvy z majetku Ministerstva
vnitra ČR do vlastnictví Města Bystřice nad Pernštejnem.

