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

č. 15 / 2015
konané dne 3.11.2015
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. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil
Ondra
:
: JUDr. Eva Špatková
: Mgr. Jaroslav Sláma, David Starý, PhDr. Drahomíra Lukšová, Bc. Jiří
Daniel, Ing. Jana Jurošová, Ing. Blanka Svobodová
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 14/2015

:
:

POŘAD SCHŮZE

1 / 15 / 2015 Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
2 / 15 / 2015 Žádost společnosti Gama Group, České Budějovice, provoz Jimramov o
mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance
3 / 15 / 2015 Darovací smlouva- M.T.
4 / 15 / 2015 Žádost o přidělení bytu v DPS
5 / 15 / 2015 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2016
– Domov sv. Alžběty Žernůvka
6 / 15 / 2015 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2015
– Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod – Komunitní chráněné bydlení
7 / 15 / 2015 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2015
– STŘED, z.ú., Třebíč – Linka důvěry STŘED
8 / 15 / 2015 Pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 4 na Masarykově náměstí
9 / 15 / 2015 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem
Bystřice nad Pernštejnem
10 / 15 / 2015 Čerpání grantu trenérů za 3.čtvrtletí 2015
11 / 15 / 2015 Záměr 33/2015
12 / 15 / 2015 Rozpočtové náklady na zpoplatnění parkování na ulici Masarykovo náměstí v
Bystřici nad Pernštejnem
13 / 15 / 2015 Schválení účelového daru pro ZŠ TGM
14 / 15 / 2015 Rozpočtová opatření
15 / 15 / 2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – J.C.
16 / 15 / 2015 Schválení uzavření smluv na realizaci projektu Technologické centrum
17 / 15 / 2015 Schválení víceprací a uzavření dodatku č.2 na akci snížení energetické
náročnosti budovy Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem“
18 / 15 / 2015 Schválení „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“
19 / 15 / 2015 Věcné břemeno

USNESENÍ:
1/15/2015

: 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 J.V., který ve společnosti pracuje od
3.10.2011.
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě města 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 podniku Diamo.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro pana J.V. 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 podniku Diamo.

Usnesení

2/15/2015

: Žádost společnosti Gama Group České Budějovice, provoz Jimramov o
mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance

Popis

: Společnost Gama Group České Budějovice, provoz Jimramov podala žádost o
mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro svoji pracovnici paní M. K.
Odbor bytového hospodářství nedoporučuje radě města schválit přidělení bytu o
velikosti 2+1 za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností
prodloužení nájemní smlouvy. Paní M.K. má dluhy vůči městu.
: Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 za smluvní
nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení nájemní
smlouvy pro paní M. .K.

Usnesení

3/15/2015

: Darovací smlouva – Milada Trojáková - soukromá zubní ambulance

Popis

: Dne 19.10.2015 byla starostovi města předložena nabídka na poskytnutí daru Městu
Bystřice nad Pernštejnem ve výši 80.000,- Kč na vybudování bezbariérového
přístupu k domu na ulici Bočkova.
: Rada města schvaluje darovací smlouvu na přijetí daru ve výši 80.000,- Kč od paní
M.T.

Usnesení

4/15/2015

: Žádost o přidělení bytu v DPS

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá radu města o přidělení bytu v DPS paní
M.M. Paní M. bude využívat pečovatelskou službu – zajištění obědů, praní prádla,
úklid, nákupy, dovoz k lékaři. Bydlet bude sama.
: Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS paní M.M.

Usnesení

5/15/2015

: Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok
2016 Domovu sv. Alžběty Žernůvka

Popis

: Městský úřad Tišnov, odbor SVZ požádal Radu města Bystřice nad Pernštejnem o
stanovisko k poskytnutí finanční spoluúčasti ve věci sociální služby - Domov sv.
Alžběty Žernůvka, kde jsou umístěni občané z Bystřice n.P.
Jedná se o domov pro seniory, jehož zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester
III. Řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně.
Podle schválených pravidel financování sociálních služeb Jihomoravského kraje
v roce 2016 je povinností obcí podílet se na spolufinancování sociálních služeb ( %
podíl je dán podle typu služby).
Výše navrhované spoluúčasti je v domově pro seniory vypočtena pro rok 2016 na
33. 418,- Kč. V návrhu se počítá s náklady pro 2 občany ( vycházeli ze stavu v roce
2014), kteří mají trvalé bydliště v Bystřici n.P.
Bylo zjištěno, že v roce 2015 využívá sociální službu v domově pro seniory jen
jeden občan trvale bydlící v Bystřici n.P.

Usnesení

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje poskytnout příspěvek na 1
uživatele služby ve výši 10 tis. Kč. Návrh na tuto částku vychází z daňové
výtěžnosti na 1 občana v Bystřici n.P.
V případě schválení individuální dotace žádá odbor také o schválení veřejnoprávní
smlouvy mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a Kongregací Milosrdných sester
III. Řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně.
: Rada města schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000,- Kč pro rok
2016 na zajištění sociálních služeb Domova sv. Alžběty Žernůvka.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Bystřice nad
Pernštejnem a
Kongregací Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka
pod ochranou Svaté Rodiny v Brně o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 10 000,- Kč na rok 2016.

6/15/2015

: Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok
2015 – Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod – Komunitní chráněné bydlení

Popis

: Fokus Vysočina žádá Město Bystřice nad Pernštejnem o poskytnutí příspěvku na
provoz pobytové služby
Komunitní chráněné bydlení pro lidi s duševním
onemocněním, kterou nyní čerpají dva občané z Bystřice nad Pernštejnem. Tato
služba je jediná svého druhu v Kraji Vysočina a začala fungovat v březnu 2015.
Služba je určena lidem, kteří potřebují každodenní podporu pro nácvik dovedností
potřebných k samostatnému životu ( praní, nakupování, vaření, hospodaření s penězi,
užívání léků, …).
Dotace z MPSV a Kraje Vysočina pokryje 85% nákladů služby , 15% nákladů musí
uhradit Fokus z dalších zdrojů. Žádá proto obce, jejichž občané služby využívají,
aby se spolupodílely na nákladech. Chybějící částka na 1 klienta činí 23 000,- Kč na
rok.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje poskytnout částku 10 tis. Kč.
Návrh vychází z daňové výtěžnosti na 1 občana z Bystřici n.P., přičemž odbor
navrhuje příspěvek na 1 uživatele služby ve výši 75% výtěžnosti.
V případě schválení individuální dotace žádá odbor také o schválení veřejnoprávní
smlouvy mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a Fokusem Vysočina, Havlíčkův
Brod.
: Rada města schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000,- Kč na
zajištění pobytové služby Komunitní chráněné bydlení, Fokus Vysočina, Havlíčkův
Brod.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Bystřice nad
Pernštejnem a Fokusem Vysočina, Havlíčkův Brod o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace ve výši 10 000,- Kč na rok 2015.

Usnesení

7/15/2015

: Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok
2015 – STŘED, z.ú., Třebíč- Linka důvěry STŘED

Popis

:
STŘED, z.ú., poskytovatel sociální služby Linka důvěry, požádal město o
poskytnutí dotace na spolufinancování této služby. Služba linka důvěry je v Kraji
Vysočina jediná svého druhu.
Posláním linky důvěry je prostřednictvím telefonického hovoru poskytovat
pomoc lidem (především) z Vysočiny v obtížné životní situaci, kterou nemohou či
neumí zvládnout vlastními silami.
Obce Kraje Vysočina poskytly v roce 2014 na spolufinancování služby 55 tis. Kč
( Bělá, Boršov, Bory, Čechtín, Dlouhá Ves, Dukovany, Horní Cerekev, Horní
Heřmanice, Horní Krupá, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Jihlava,
Koberovice, Korouhvice, Kožichovice, Lavičky, Láz, Lísek, Litovany, Moravské
Budějovice, Mrákotín, Náměšť nad Oslavou, Oslavička, Ostrov nad Oslavou,
Pavlov, Počítky, Police, Radošov, Rokytnice nad Rokytnou, Sedlice, Skryje, Smrk,
Sněžné, Stará Říše, Studnice, Suchá, Štěpánov nad Svratkou, Třebelovice, Velké

Usnesení

Meziříčí, Veselá, Vystrkov, Ždírec).
Poskytovatel služby sdělil, že v roce 2015 obdržel od MPSV a Kraje Vysočina
90 % nákladů služby, zbývajících 10 % , což činí 110 000,- Kč, musí uhradit
z vlastních zdrojů. STŘED žádá město o příspěvek ve výši 1,- Kč na občana. Pro
Bystřici n.P. by to byla částka cca 9.000,- Kč.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje i poskytnout částku 2.000,- Kč.
Při určení její výše vycházel odbor z poměrné částky na obyvatele Kraje
Vysočina ( 510 tis. obyvatel), neboť se jedná o službu s krajskou působností.
V případě schválení individuální dotace žádá odbor také o schválení
veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a STŘEDEM, z.ú.,
Třebíč.
: Rada města schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 2.000,- Kč na zajištění
služby Linka důvěry STŘED.
Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a
STŘEDEM, z.ú., Třebíč o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 2.000,Kč na rok 2015.

8/15/2015

: Pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 4 na Masarykově náměstí

Popis

: Rada města zrušila svůj původně vyhlášený záměr č. 28/2015 na pronájem
nebytových prostor, kde nebyl specifikován předmět podnikání. Byl vyhlášen nový
záměr č. 32/2015 s přesně specifikovanými podmínkami. Na tento záměr se
přihlásili 2 zájemci, a to pan Petr Chalupa a firma MEZ Nedvědice. Oba zájemci
splňují podmínky záměru. Odbor správy majetku a investic navrhuje rozhodnout o
vítězi formou přihazování k základnímu nájmu, přičemž krok by byl maximálně
10 000 Kč. Oba zájemce by bylo vhodné pozvat a formou příhozu rozhodnout.
: Rada města se seznámila s oběma nabídkami a navrhuje vypracovat základní
nájemní smlouvu se specifikací podmínek nájmu a zhodnocením majetku a poté
rozhodnout o nájemci formou zvýšení ceny nájemného formou příhozu k základní
částce uvedené v záměru. Krok příhozu max. 10 000 Kč. Rada doporučuje pozvat
oba uchazeče a formou příhozu rozhodnout o vítězném nájemci formu zvýšení ceny
nájemného přihazováním k základnímu nájemnému s krokem ve výši 10 000 Kč.

Usnesení

9/15/2015

: Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem
Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: Z důvodu novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které
nabývá účinnosti 1.11.2015, předkládá oddělení školství ke schválení platové
výměry ředitelů příspěvkových organizací. .
: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje s účinností od 1.11.2015
navržené platové výměry ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem
Bystřice nad Pernštejnem dle přílohy, která je nedílnou součásti usnesení.

Usnesení

10/15/2015 : Čerpání grantu trenérů za 3. čtvrtletí 2015
Popis

Usnesení

: Oddělení školství a kultury předložilo radě města zprávu DDM o čerpání grantu
trenérů za 3. čtvrtletí roku 2015 a zároveň celkové čerpání od začátku roku.
Z uvedené zprávy vyplývá předpoklad, že do konce roku bude v grantu chybět částka
cca 50.000,- Kč. Navýšení vzniklo z důvodu vzniku nových sportovních oddílů –
atletiky a bruslařského klubu. V chybějící částce jsou započítány i nové trenérské
licence pro oddíl tenisu a 4 licence pro oddíl hokeje za 21.400,- Kč.
Oddělení školství žádá tímto radu o navýšení grantu trenérů o 50.000,- Kč.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje navýšení grantu trenérů o částku
50.000,- Kč a zároveň pověřuje odbor financí a OŽÚ provedením rozpočtového
opatření. Rada města požaduje od jednotlivých oddílů předložení konkrétních údajů
o vedení tréninků v červenci 2015.

11/15/2015 : Záměr č. 33/2015
Popis

Usnesení

: Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení záměru č. 33/2015 na prodej pozemku p.č.
1099/1 na výstavbu 10 rodinných minidomků. Na vyhlášený záměr se přihlásili 2
zájemci – firma Voldán CZ s.r.o. a firma Stavoflos s.r.o. Vzhledem k tomu, že
v záměru je uvedena fixní částka za m2 ve výši 200 Kč a oba zájemci se zavazují
splnit podmínky uvedené v záměru, odbor správy majetku a investic navrhuje
rozhodnout formou příhozu k základní částce. Krok příhozu maximálně 10 000 Kč.
: Rada města se seznámila s přihláškami k vyhlášenému záměru č. 33/2015. Rada
města navrhuje vypracovat základní kupní smlouvu se specifikací podmínek
prodeje a poté rozhodnout o kupujícím formou zvýšení ceny nájemného příhozem
k základní částce uvedené v záměru. Krok příhozu max. 10 000 Kč. Rada města
doporučuje pozvat oba uchazeče a formou příhozu rozhodnout o vítězi .

12/15/2015 : Rozpočtové náklady na zpoplatnění parkování na ul. Masarykovo nám.
v Bystřici nad Pernštejnem
Popis

: Na posledním Zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem byli zastupitelé
seznámeni s možnou spoluprací se společností City Parking Group s.r.o., se sídlem
Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3. Tato společnost zpracovala na základě pobídky
vedení města návrh placených parkovacích zón na náměstí v Bystřici nad
Pernštejnem s tím, že nejlepší spolupráce (v rámci prvotních nákladů) by byla na
základě Koncesní smlouvy mezi koncesionářem - výše jmenovanou společností a
městem jako provozovatelem.
Zastupitelé města chtěli vědět, než přistoupí ke schválení možné spolupráce
s předmětnou společností, jaké budou možné rozpočtové náklady vyplývající
z koncesní smlouvy a jaké jsou nebo budou rozpočtové náklady, kdyby Město
Bystřice nad Pernštejnem samo provozovalo zpoplatnění stání na . Masarykově
náměstí.
Z rozpočtového návrhu jednoznačně vyplývá, že spolupráce s předmětnou
společností formou koncesní smlouvy je pro Město Bystřice nad Pernštejnem
nejlepší varianta, neboť prvotní náklady jsou minimální, tj. cca 70.000,- Kč oproti
nákladům na koupi a provozování zpoplatnění na Masarykově nám., které dosahují
částky 1 milión Kč.
Mimo jiné lze na základě délky spolupráce změnit poměr pro rozdělení vybraného
měsíčního výběru z parkovacích automatů od 40% do 60% ve prospěch města.
Odbor dopravy a SH doporučuje :
Navržená doba zpoplatnění:
Pondělí - Pátek
8:00 – 17:00 hodin
Sobota
8:00 – 11:00 hodin
Neděle, svátky
zdarma
držitelé mimořádných výhod I. – III. stupně - osvobozeni od poplatku
Navržený tarif:
1. hodina návštěvnického stání
5,- Kč
každá další hodina návštěvnického stání
10,- Kč

Usnesení

: Rada města bere na vědomí Rozpočtové náklady na zpoplatnění parkování na
Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení spolupráce formou Koncesní
smlouvy mezi provozovatelem Městem Bystřice nad Pernštejnem a koncesionářem
společností City Parking Group s.r.o., se sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3,
která bude realizovat a provozovat dopravně technické zařízení – parkovací
automaty – jménem provozovatele. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Variantu C návrhu koncesní smlouvy při pětileté spolupráci s prodloužením
smlouvy na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou 1 rok a variantou dělení 50 % město
a 50 % společnost CPG.

13/15/2015 : Schválení účelového daru pro ZŠ TGM
Popis
Usnesení

: Ředitel Základní školy TGM Mgr. Jaroslav Sláma předložil radě města ke schválení
účelový dar ve výši 3000,- Kč na jazykové pobyty tříd s rozšířenou výukou cizích
jazyků od společnosti Wera Werk s.r.o.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje přijetí účelového daru ve výši 3000,- Kč pro ZŠ
TGM od společnosti Wera Werk s.r.o. dle přílohy, která je nedílnou součástí
usnesení.

14/15/2015 : Rozpočtová opatření
Popis
Usnesení

: Finanční odbor předložil radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření č.
65-83 a příjmová rozpočtová opatření č. 17-23.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje výdajová rozpočtová opatření č.
65-83 a příjmová rozpočtová opatření č. 17-23.

15/15/2015 : Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Popis

Usnesení

: Dne 23.10.2015 obdrželo vedení města žádost o poskytnutí příspěvku na přípravu a
účast na mezinárodních soutěžích v klasických šipkách, které se konají v Kemeru
v Turecku ve dnech 26.10. – 31.10.2015. Těm předchází světová soutěž družstev
Turkish Open ve dnech 20. – 25.10.2015.
Je to první reprezentace v klasických šipkách, žadatelka dosahovala výborné
výsledky na MS v elektronických šipkách.
: Rada města Bystřice n. P. o d k l á d á rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na
přípravu a reprezentaci na mezinárodních turnajích v klasických šipkách v Turecku
v říjnu 2015. Oddělení školství a kultury předloží žádost nejprve komisi mládeže a
sportu.

16/15/2015 : Schválení uzavření smluv na realizaci projektu Technologické centrum
Popis

: Odbor správní a školství MěÚ předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení výsledky výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách na dodavatele akce v rámci projektu Konsolidace IT a nové služby TC
obcí – Město Bystřice nad Pernštejnem dotačního programu: oblast podpory 6.2.1.
Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl konvergence
VŘ 3 - Dodávka HW a SW úřadu – Město Bystřice nad Pernštejnem.
Na základě výsledků posouzení a hodnocení nabídek provedeného hodnotící
komisí byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka uchazeče: AutoCont CZ
a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Usnesení

: Rada města s c h v a l u j e
1) Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce a smlouvu o dílo na realizaci:
Dodávka HW a SW úřadu – Město Bystřice nad Pernštejnem.
Zhotovitel: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,70200
Ostrava

17/15/2015 : Schválení víceprací a uzavření Dodatku č. 2 na akci snížení energetické
náročnosti budovy Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem“
Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení vícepráce a uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na akci snížení
energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem.
Vícepráce v celkové výši 614 776, 44 Kč bez DPH obsahuje položky, které nebyly
zahrnuty v původním projektu. Jsou to : úprava elektroinstalace, stavební úpravy
kolem světlíků, demontáž a zpětná montáž vstupních dveří, navýšení za odvoz pěny
ze střechy, oprava zásobovacího výtahu, oprava zpevněné plochy u bočního vstupu,
změna povrchu střechy na vstupním portálu, trativod u terasy a terénní úpravy okolo
kulturního domu. Tyto práce se vyskytly při realizaci díla a pro dokončení je bylo

Usnesení

potřeba provést. Navazují na to ale i méně práce ve výši 574 242,51 Kč bez DPH.
Celková cena díla se tedy navýší o 40 533,93 Kč bez DPH. Odbor správy majetku a
investic dále požádal radu města o schválení finanční rezervy ve výši 450 000,- Kč
včetně DPH na zaplacení služeb a dodávek, které nejsou součástí smlouvy s firmou
Staredo a SPH Stavby. Jedná se o autorský dozor Ing. Arch. Rudolfa Grimma a Ing.
Tomáše Pohanky, Technický dozor stavby pana Ing. Ivoše Doležala, Výběrové řízení
na dodavatele stavby u firmy Investing Třebč a plynařské práce firmy VZ mont. O
celkových nákladech rezervy bude rada města informována na příštím zasedání rady.
: Rada města schvaluje provedení víceprací a uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo se
sdružením firem SPH Stavby s.r.o. a STAREDO s.r.o. Rada města schvaluje
finanční rezervu ve výší 450 000,- Kč včetně DPH.

18/15/2015 : Schválení „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“
Popis

Usnesení

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení „Dohodu o prostorovém uspořádání staveb“ mezi SVK Žďársko, VAS a
Městem Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se o standardní dohodu o prostorovém
uspořádání staveb. Tato dohoda vznikla z důvodu vybudování nové optické trasy
v ulicích Farská, Bočkova a Zahradní. Nová optická trasa bude zasahovat do
ochranného pásma vodovodu i kanalizace.
: Rada města schvaluje Dohodu o prostorovém uspořádání staveb na akci „Bystřice
nad Pernštejnem, rekonstrukce ul. Farská, Bočkova – MAN+VO“.

19/15/2015 : Věcné břemeno
Popis

Usnesení

: Pro převod plynové přípojky pro rodinný dům

v ulici Starý Dvůr na RWE je
nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Po předložení geometrického
plánu lze po schválení uzavřít smlouvu.
Pro převod plynové přípojky k rodinnému domu na Masarykově náměstí na RWE
je nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Po předložení geometrického
plánu lze po schválení uzavřít smlouvu.
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet s.r.o.
spočívající v právu vedení, údržby a oprav, jízdy plynárenského zařízení –STL
plynovodní přípojky na pozemcích p.č. 3052/2 a 3058/47 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou
úhradu ve výši 1000 Kč+ DPH.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet s.r.o.
spočívající v právu vedení, údržby a oprav, jízdy plynárenského zařízení –STL
plynovodní přípojky na pozemku p.č. 269 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1000
Kč+ DPH.

