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

č. 2 / 2014
konané dne 7.2.2014
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
:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Blanka Svobodová, Lubomír Fendrych
: MUDr. Aleš Ptáček

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 1/2014
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/ 2014 Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
/ 2014 Žádost společnosti ZDT spol. s.r.o. Nové Veselí, provoz Bystřice n.P. o
mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance
/ 2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – M.I.
/ 2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – P.S.
/ 2014 Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu R.G.
/ 2014 Náklady na ostrahu DPS
/ 2014 Přijetí finančního daru
/ 2014 Koupě pozemků
/ 2014 Koupě pozemků
/ 2014 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky, ZUŠ Bystřice nad
Pernštejnem
/ 2014 Konkursní řízení
/ 2014 Finanční podpora vydání omalovánek – Školáci nejen na prázdninách
/ 2014 Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance
/ 2014 Změna hlavičky u nájemní smlouvy
/ 2014 Zpráva z komise výstavby konané dne 6.6.2013
/ 2014 Návrhy na zadání projekčních prací
/ 2014 Zlepšení možností pro připojení k síti el. energie při venkovních akcích na
náměstí
/ 2014 Dotace z Fondu Vysočiny- Rodina je základ státu II
/ 2014 Návrh na odpis pohledávek
/ 2014 Směrnice pro schvalování účetní závěrky Města Bystřice a PO
/ 2014 Žádost o finanční příspěvek na přípravu a účast na ME pro šermíře Jana Kurfürsta
/ 2014 Žádost o přidělení bytu v DPS
/ 2014 Zřízení věcného břemene
/ 2014 Zřízení věcného břemene
/ 2014 Ukončení vysílání analogového signálu v městské kabelové televizi
/ 2014 Příkazní smlouva o spolupráci mezi Městem Bystřice n.P. a Krajem Vysočina
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USNESENÍ:
1/2/2014

: 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 P.V., který ve společnosti pracuje od
3.8.2009 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 souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 pro pana P.V.
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

2/2/2014

: Žádost společnosti ZDT spol. s r.o. Nové Veselí, provoz Bystřice n.P. o
mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance

Popis

: Společnost ZDT spol s r.o. Nové Veselí, provoz Bystřice n.P. podala žádost o
mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 pro svého pracovníka pana J.B., který ve
společnosti pracuje od 3.9.2007 na dobu neurčitou.
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě schválit přidělení bytu o velikosti
1+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 společnosti ZDT spol. s r.o. Bystřice n.P.
: Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 za smluvní
nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení nájemní
smlouvy pro pana J.B. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let
od přidělení bytu u společnosti ZDT spol. s r.o. Bystřice n.P.

Usnesení

3/2/2014

: Žádost o prominutí poplatku z prodlení-M.I.

Popis

Usnesení

: Paní M.I. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení.Dluh na nájemném za
období 4-10/2013 ve výši 47 883,- Kč uhradila a zaplatila také polovinu poplatku
z prodlení ve výši 4 714,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení
ve výši 4 714,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto
částku odpustit.
: Rada města souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 4 714,- Kč.

4/2/2014

: Žádost o prominutí poplatku z prodlení-P.S.

Popis

Usnesení

: Paní P.S. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení.Dluh na nájemném za
období 7,8,11/2013 ve výši 15 404,- Kč uhradila a zaplatila také polovinu poplatku
z prodlení ve výši 2 283,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení
ve výši 2 281,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto
částku odpustit.
: Rada města souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 2 281,- Kč.

5/2/2014

: Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu R.G.

Popis

: Paní R.G. bydlí v bytě o velikosti 3+1. Na jaře se bude stěhovat do rodinného
domu.V bytě má kuchyňskou linku včetně spotřebičů, položili podlahy apod. O
tento byt mají zájem její rodiče. kteří bydlí v bytě 3+1. Tento dům je bez výtahu,
jejich byt je ve 4.patře. S ohledem na věk by se chtěli přestěhovat do domu
s výtahem.
Žádají radu o mimořádné přidělení bytu, s dcerou by se dohodli na kompenzaci.
Souhlasí s předplacením nájemného ve výši 100 000,- Kč.

Usnesení

: Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 3+1 manželům S. za
smluvní nájemní ve výši 39,- Kč/m2. Nájemní smlouva bude na dobu určitou jeden
rok s možností prodloužení. Podmínkou přidělení bytu je složení předplaceného
nájemného ve výši 100 000,- Kč na účet pronajímatele a vrácení současného bytu
3+1.

6/2/2014

: Náklady na ostrahu DPS

Popis

: Na DPS zajišťuje město ostrahu budovy. K ostraze budovy má město zaměstnané 2
vrátné. Jejich mzda za rok 2013 včetně všech odvodů činila 383 923,- Kč. K této
částce je nutné připočítat 21 % DPH a tím se nám náklad zvýší na 464 547,- Kč.
Od nájemníků vybírá město měsíčně zálohu 330,- Kč/byt. Vybrané zálohy na jeden
byt jsou 3 960,- Kč/rok. Celkem město za rok vybralo částku 434 909,- Kč. V roce
2013 činí rozdíl mezi vybranými zálohami a náklady na ostrahu DPS 29 638,- Kč.
V roce 2012 byl rozdíl ve výši 66 915,- Kč a byl uhrazen z hospodářské činnosti.
Odbor bytového hospodářství předložil radě ke zvážení, zda částku ve výši 29 638,Kč město
a/ vyúčtuje nájemníkům, kdy každý bude mít na této službě za rok 2013 nedoplatek
ve výši 269,- Kč
b/ uhradí z hospodářské činnosti
1. Pro zúčtování nákladů na ostrahu DPS za rok 2013 schvaluje rada města
:
postup uvedený pod bodem a/ předkládací zprávy. Rozdíl skutečných
nákladů proti vybraným zálohám ve výši 29 638,- Kč vyúčtuje město
nájemníkům. Každý nájemník bude mít na této službě za rok 2013
nedoplatek ve výši 269,- Kč
2. Rada města pověřuje starostu města, aby toto rozhodnutí rady města
projednal s nájemníky domu čp. 643 na ulici Hornická v Bystřici nad
Pernštejnem

Usnesení

7/2/2014

: Přijetí finančního daru

Popis

: V loňském roce se rekonstruovala část vodovodu a kanalizace a kompletně se
rekonstruovaly sítě a části komunikace v ulici Na Vyhlídce a Na Příkopech. V ulici
Na Vyhlídce od bývalého lihovaru po napojení s chodníkem, který dál vede kolem
Boží muky na SI, byla před rekonstrukcí pouze místní komunikace a jednotlivé
vjezdy a vchody k domům byly v této lokalitě vybudovány individuálně dle
finančních možností majitelů domů. Dle původního projektu bylo zamýšleno vše
uvést do původního stavu, ale po urgencích některých majitelů sousedních
nemovitostí se udělala změna projektu. Město se dohodlo se všemi dotčenými
sousedy, že se provede komunikace dle vzoru, který je v celé ulici, tedy že se
provede nová asfaltová komunikace v šíři 3,3 metru a zbylý prostor od komunikace
po ploty a vjezdy bude vydlážděn ze žulových kostek. Byl navržen kompromis ve
hrazení této vzniklé vícepráce tak, že podklad a materiál dodá Město Bystřice a práce
na vydláždění uhradí majitel sousedících pozemků. Příspěvek formou daru
odsouhlasili paní V.P. a pan J.P., zbylí dva sousedé si vydláždění před domem
provedli sami. Finanční dar na opravu komunikace v ulici Na Vyhlídce Městu
Bystřice nad Pernštejnem tedy darují paní V.P. ve výší 7.891,-Kč a pan J.P. ve výši
4.153,-Kč.
: Rada města schvaluje přijetí finančního daru na opravu komunikace v ulici Na
Vyhlídce od paní V.P. ve výši 7.891,- Kč a od pana J.P. ve výši 4.153,- Kč

Usnesení

8/2/2014

: Koupě pozemků

Popis

: Město má v plánu zbudovat přechod přes pozemek ČD a propojit příchod od města
s průmyslovou zónou. Jediné možné místo pro tento přechod je přes pozemek, který
je v soukromém vlastnictví pana J.R. Byl s ním dohodnut odkup předmětného
pozemku. Pan R. nechce prodat část, ale pouze celou parcelu.

Usnesení

: Rada města souhlasí s koupí pozemku p.č. 2967 o výměře 2 858 m2 v k.ú. Bystřice
nad Pernštejnem od pana J.R. za cenu 50 Kč/m2 a doporučuje zastupitelstvu města
tento převod ke schválení.

9/2/2014

: Koupě pozemků

Popis

: Již delší dobu řeší město vlastnické vztahy pro pěší stezku kolem toku Bystřice
v lokalitě pod Berankou.V jednom zúženém místě je celá cesta na soukromém
pozemku paní M.S. Byl s ní dohodnut odkup za 2 parcely o výměře 828 m2 za
20 000 Kč + úhrada daně z převodu nemovitostí.
: Rada města schvaluje koupi pozemků p.č. 1946/2 o výměře 342 m2 a p.č. 1855 o
výměře 486 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem za cenu 20 000 Kč + úhrada daně
z převodu nemovitostí. Rada města doporučuje zastupitelstvu tento převod ke
schválení.

Usnesení

10/2/2014

: Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky, ZUŠ Bystřice
nad Pernštejnem

Popis

: Usnesením rady města č. 9/14/2013 bylo oddělení školství pověřeno přípravou
konkursu na pracovní místo ředitele/ky ZUŠ z důvodu odchodu současné ředitelky
do důchodu k 30.6.2014.
V souladu s vyhláškou o konkursních řízeních předkládá oddělení školství ke
schválení text veřejného oznámení, které by mělo být zveřejněno 1 měsíc. V této
lhůtě budou předkládány také přihlášky do konkursního řízení.
: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovení § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
1. vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele Základní umělecké
školy Bystřice nad Pernštejnem s předpokládaným nástupem 1.7.2014,
2. stanovuje text veřejného oznámení konkursního řízení, který je jako příloha
nedílnou součástí usnesení,

Usnesení

11/2/2014

: Konkursní řízení

Popis

: Dle přechodných ustanovení školského zákona končí dnem 31.7.2014 výkon práce
řediteli ZŠ Nádražní, Mgr. Martinu Horákovi a řediteli DDM ing. Karlu
Krondráfovi. Zřizovatel může oba dále potvrdit ve funkci na dalších 6 let nebo
vyhlásit konkurs.
V případě Mgr. Martina Horáka přikládá oddělení školství stanovisko školské rady
ZŠ Nádražní, která souhlasí s potvrzením ředitele dále ve funkci, protože nemá
k práci ředitele školy výhrady.
V případě ing. Karla Krondráfa je možné vzít v potaz jeho zatím krátké působení ve
funkci a dát mu dalším potvrzením ve funkci prostor na další práci pro DDM.
Z těchto důvodů oddělení školství navrhuje usnesení v podobě potvrzení ve
funkcích ředitelů škol.
: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovení § 166 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění nebude vyhlašovat konkursy na
místo ředitele DDM a ZŠ Nádražní 615. Ze zákona se doba trvání pracovního
poměru obou ředitelů prodlužuje na dobu určitou o dalších 6 let.

Usnesení

12/2/2014

: Finanční podpora vydání omalovánek – „Školáci nejen na prázdninách“

Popis

:

Na město se obrátilo se žádostí o finanční podporu IV-Nakladatelství, Praha pro
akci Evropské policejní asociace (EPA). Tato akce má seznamovat děti

Usnesení

s nebezpečím, se kterým se mohou setkat o prázdninách v přírodě, učí, jak se
v přírodě chovat.
V rámci akce budou vydány zábavné omalovánky ve formátu A5, kde k vybarvení
budou obrázky na pravé straně – na levé bude prezentace firem podporující akci.
Velikost vizitky vždy záleží na tom, jakou sumou vydání publikace město podpoří
(ceník v příloze). Podle velikosti prezentace budou městu poskytnuty omalovánky
v počtu od 20ti do 100 ks. Dle telefonátu s paní Šebkovou (z nakladatelství) budou
další omalovánky dodány do ZŠ Nádražní. V rámci regionu má nakladatelství
vybrané instituce, kam omalovánky rozešlou.
Kdyby město kromě příspěvku za určitý formát vizitky chtělo ještě další
omalovánky (např. na den dětí), může si od částky 4.900,- Kč doobjednat dalších
100 ks, ale už jen za poděkování, nikoli inzerát.
Finanční prostředky města jsou pouze podporou, neznamená to tedy, že by si za
tyto prostředky omalovánky kupovalo.
: Rada města Bystřice n. P. nesouhlasí s finanční podporou výchovného projektu
„Školáci nejen na prázdninách“.

13/2/2014

: Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu
pro svého zaměstnance

Popis

: Wera Werk si podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 pro svoji
pracovnici paní M.Č., která ve společnosti pracuje od 2.5.2013 jako obsluha strojů.
Nesplňuje podmínku pracovního poměru v podniku více jak rok, ale jedná se o
pracovnici, která nemá možnost dojíždět.
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě 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 společnosti Wera Werk.
: Rada města nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 pro paní M.
Č., protože nesplňuje podmínky pro mimořádné přidělení bytu.

Usnesení

14/2/2014

: Změna hlavičky u nájemní smlouvy

Popis

: V přístavbě ve dvoře na Příční má Město Bystřice nad Pernštejnem uzavřenou
nájemní smlouvu s 4MAX fitness. Na základě zasedání valné hromady tohoto
sdružení ze dne 31.10.2013 došlo ke změně statutárních zástupců a dále dochází ke
změně sídla .
: Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy. V hlavičce bude na straně nájemce
uveden jako statutární zástupce pan S.B.

Usnesení

15/2/2013

: Zpráva z komise výstavby konané dne 6. 6. 2013

Popis

: 1. Jiří DUFEK, 592 63, Štěpánov n. S. 99
- Prodej pozemku u domu č.p. 7 parc. č. 254/2 k.ú. Kozlov
Osadní výbor souhlasí a prodej doporučuje.
Komise výstavby doporučuje prodej. Cena 20,- Kč/m2.
2. Jana KARÁSKOVÁ, Brněnská 1930, 634 34 Kuřim
- žádost prodej části pozemku parc. č. 484/2 v k.ú. Vítochov
Osadní výbor souhlasí s podmínkou, že bude zachován průchod přes pozemek v
takové míře jako dosud.
Komise výstavby doporučuje prodej pouze části pozemku před domem směrem
k silnici, cena 20,- Kč/m.
3. Pavel KOUKAL, Bratrušín 1129, Bystřice n. P.
- žádost o změnu územního plánu – zařazení pozemku parc. č. 41/10 v k.ú.
Bratrrušín do plochy určené pro výstavbu rodinného domu
Komise výstavby doporučuje zařadit pozemek do balíku změn č. 2.
4. Bohumil KOBZA, Rožná 115

- žádost o posouzení umístění banneru na pozemku p. č. 1297/1 v k. ú.
Bystřice n. P.
Komise výstavby nedoporučuje umístění reklamního panelu.
5. manželé TROJÁKOVI, Bočkova 286, Bystřice n. P.
− žádost o prodej části pozemku parc. č. 373 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
dle nákresu ve snímku KM
Komise výstavby nedoporučuje prodej z důvodu obtížného přístupu k sousední
parcele, která může být využita ke stavbě rodinného domu.
6. Ing. Pavel SEDLÁČEK – kontaktní osoba č.p. 813-822, Bystřice n. P.
- žádost o prodej částí pozemků parc. č. 3085/1 a 3086 v k.ú. Bystřice n. P.,
které bezprostředně navazují na zahrádky řadových domů č.p. 813-822
Komise výstavby doporučuje prodej pozemků za předpokladu kladného vyjádření
ŘSD.
7. Jiří MATĚJU, Farská 263, Bystřice n. P.,
Pavel Suchý, Farská 264, Bystřice n. P.
− žádost o prodej části pozemku parc. č. 373 v k.ú. Bystřice n. P.
Komise výstavby doporučuje prodej pozemku dle přiloženého nákresu, cena 150,Kč/m2
8. Jiří BUREŠ, Horní 1602, Bystřice n. P.
- žádost o změnu územního plánu – parc. č. 2660/6 k.ú. Bystřice n. P.
Komise výstavby doporučuje zařadit navrhovanou změnu do balíku změn č. 2.
9. Radek PEČINKA, Domanín 125, Bystřice n. P.
- žádost o pronájem části pozemku parc. č. 573 v k.ú. Domanín
Komise výstavby nedoporučuje pronájem uvedeného pozemku.
10. V + K s.r.o., Bystřice n. P.
- žádost o směnu pozemků dle přiloženého snímku KM
Komise výstavby doporučuje směnu pozemků:
Z majetku města do majetku firmy V+K přejde část pozemku parc. č. 2894/1 a
2891/1 a na těchto částech bude zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch
vlastníka domu č.p. 491 na pozemku parc č. 2906/1. Z majetku firmy V+K do
majetku města přejde část parc. č. 2890/8. Cena pozemku 150,- Kč/m2.
11. L. ELIS, Rovné 4, 59301 Bystřice nad Pernštejnem.
- žádost o odprodej 2 částí pozemku parc. č. 684/1
Osadní výbor – navrhuje směnu
Komise výstavby doporučuje směnu pozemků – dle návrhu osadního výboru, cena
20,- Kč/m2. Nutný geometrický plán.

Usnesení

Vůči žádnému ze žadatelů město neuplatňuje žádnou pohledávku.
: 1. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 254/2 v k. ú. Kozlov
Jiřímu Dufkovi. Cena 20,- Kč /m2.
2. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku před domem p. č. 484/2 v k.
ú. Vítochov Janě Karáskové. Cena 20,- Kč /m2.
3. Rada města doporučuje ZM zahrnout změnu ÚP dle návrhu Pavla Koukala.
4. Rada města neschvaluje umístění reklamního banneru na pozemku p. č. 1297/1 v
k. ú. Bystřice n. P.
5. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 373 v k. ú. Bystřice n.
P. manželům Trojákovým..
6. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemků p. č. 3085/1 a 3086 v k. ú.
Bystřice n. P. Pavlu Sedláčkovi. Cena 150,- Kč /m2.
7. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 373 v k. ú. Bystřice n. P.
Jiřímu Matějů a Pavlu Suchému. Cena 150,- Kč /m2.
8. Rada města doporučuje ZM zahrnout změnu ÚP dle návrhu Jiřího Bureše..
9. Rada města neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 573 v k. ú. Domanín
Radku Pečinkovi.

10. Rada města doporučuje ZM směnu: Z majetku města do majetku firmy V+K
přejde část pozemku parc. č. 2894/1 a 2891/1 a na těchto částech bude zřízeno věcné
břemeno chůze a jízdy ve prospěch vlastníka domu č.p. 491 na pozemku parc č.
2906/1. Z majetku firmy V+K do majetku města přejde část parc. č. 2890/8. Cena
pozemku 150,- Kč/ m2.
11. Rada města doporučuje ZM směnu: Z majetku města do majetku p. Elise
přejdou části p.č. 684/1 a z majetku p. Elise do majetku města přejdou části p.č.
27 a p.č. 26 . Rozdíl v m2 až dle GP . Cena 20 Kč/m2.

16/2/2014

: Návrhy na zadání projekčních prací

Popis

: Odbor správy majetku a investic zpracoval seznam akcí dopravního charakteru,
které by město mělo v příštích létech realizovat. Osm z nich je označeno jako
prioritní, které by bylo třeba začít projekčně připravovat. Jedná se o tyto akce :
- rekonstrukce chodníku a v delším časovém výhledu i komunikace v ulici Luční
v úseku od kulturního domu po ZŠ TGM a to v návaznosti na letošní rekonstrukci
chodníku v této ulici v úseku od KD po křižovatku s Hornickou
- parkovací plochy + chodník u domu čp. 927-927 na S II ( 3. dům od hřbitova –
první dva domy jsou již z tohoto pohledu vyřešeny, zde se jedná o typově podobné
zadání )
- komunikace + parkování na slepé větvi ulice Jívové – jedná se o prostor
vnitrobloku naproti Jednotě na S I, kde úprava dopravního řešení nebyla dosud
možná vzhledem k nedořešeným vlastnickým vztahům ( pan Kobza )
- studie dopravního řešení a parkování u nové ZUŠ
- rekonstrukce komunikací a chodníků na ulici R. Vaška, která je vyvolaná potřebou
navázat na masívní rekonstrukci kanalizace a vodovodu v této ulici, kterou SVK
plánuje na rok 2015
- přímé propojení prostoru u sportovní haly s budoucím zimním stadionem
komunikací vedenou mezi koupalištěm a fotbalovým stadionem – zatím studie
- chodník Vírská – pokračování chodníku v ulici Vírská provedeného už před léty a
to až ke stacionáři
- územní studie další budoucí průmyslové zóny mezi areálem TS a silnicí do Rožné
: Rada města schvaluje zadání projekčních prací dle seznamu v předkládací zprávě.

Usnesení

17/2/2014

: Zlepšení možností pro připojení k síti el. energie při venkovních akcích
na náměstí

Popis

: Z dob realizace projektu rekonstrukce náměstí zůstal městu jeden nedořešený
problém. Už při jeho projektování řešilo město otázku, jak zabezpečit při konání
venkovních akcí na náměstí jednoduché připojení na elektřinu stánkařů a dalších
odběratelů. Projektovaná řešení byla zamítnuta kvůli jejich enormní realizační ceně i
kvůli tomu, že tito odběratelé se napojují na elektřinu z městského muzea. Město
chce reagovat na opakované žádosti, zejména kulturního domu, po zlepšení stavu,
nikoliv však systémovým a extrémně drahým řešením, nýbrž dílčími a relativně
levnými opatřeními provedenými v jednotlivých městských domech na náměstí,
které by umožnily lepší napojování venkovních odběratelů z odběrných míst v těchto
domech.
: Rada města schvaluje záměr postupné úpravy elektroinstalací v domech na náměstí
za účelem využití pro připojení externích odběratelů během venkovních akcí na
Masarykově náměstí.

Usnesení

18/2/2014

: Dotace z Fondu Vysočina – „Rodina je základ státu II“

Popis

: Na základě smlouvy ze dne 8.1.2014 uzavřené mezi Městem Bystřice nad
Pernštejnem a Krajem Vysočina obdrží město z Fondu Vysočiny dotaci ve výši
58.800,- Kč na realizaci projektu „Rodina je základ státu II“. Dotace bude městu
vyplacena po skončení a vyúčtování projektu ( trvání projektu 1.1.2014 -

Usnesení

31.12.2014).
Projekt bude realizovat Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Kopretina- centrum pro
rodiče s dětmi. Jedná se o nabídku prorodinných aktivit - společné výlety, setkávání
rodin, zájezdy, přednášky, besedy…
Celkové náklady projektu - 140 000,-Kč, dotace 58 800,-Kč ( 42%), podíl města
81 200,-Kč (58%). O tuto částku bude snížen zastupitelstvem schválený příspěvek
na činnost Kopretiny.
( Ing. Jana Jurošová podá Radě ke schválení rozpočtové opatření ve výši 58 800,Kč).
: Rada města schvaluje Smlouvu na získání dotace z Fondu Vysočiny na projekt
„Rodina je základ státu II“

19/2/2014

: Návrh na odpis pohledávek

Popis

: Odbor správní a školství MěÚ předložil radě města návrh na odpis pohledávky
povinného za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Návrh na odpis pohledávky je podáván z důvodu
úmrtí povinného (údaje o povinném jsou uvedeny v příloze č. 1)
: Rada města schvaluje odpis pohledávky v celkové výši 2.317,- Kč dle přílohy č. 1,
která je nedílnou součástí usnesení,.

Usnesení

20/2/2014

: Směrnice pro schvalování účetní závěrky Města Bystřice a PO

Popis

: Povinnost schvalovat účetní závěrku je vymezena zák. č 239/2012 Sb, kterým se
mění zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.
Prováděcí předpis - vyhl. č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných jednotek vyšel v loni v září s účinností od 1.8.2013.
Směrnice stanoví způsob, postup a pravomoci finančního výboru v procesu
schvalování účetních závěrek.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje směrnici č. 1/2014 – schvalování účetní závěrky
města a jejich zřízených příspěvkových organizací.

Usnesení

21/2/2014

: Žádost o finanční příspěvek na přípravu a účast na ME pro šermíře Jana
Kurfürsta

Popis

: Na město se obrátil trenér oddílu šermu TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem pan Ing.
Vlastimil Kurfürst se žádostí o finanční příspěvek pro Jana Kurfürsta na účast na ME
2014 do 23 let v Tbilisi v Gruzii.
Finanční prostředky by byly použity také na účast na turnajích světového poháru,
jejichž absolvování je podmínkou pro účast na ME.
SP budou ve Španělsku, v Německu a v Brně.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje příspěvek na účast na ME 2014 pro šermíře Jana
Kurfürsta ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení

22/2/2014

: Žádost o přidělení bytu v DPS

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ požádal o přidělení bytu v DPS paní
A.V. Paní V. bude využívat pečovatelskou službu – zajištění obědů, doprava, úklid.
Bydlet bude sama.
: Rada schvaluje přidělení bytu v DPS paní A.V.

Usnesení

23/2 /2014 : Zřízení věcného břemene
Popis

Usnesení

: Pro stavbu v ulici Na Příkopech byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene za účelem uložení kabelového vedení NN . Po dokončení a
zaměření lze uzavřít po schválení smlouvu o zřízení věcného břemene
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení zemního
kabelového vedení NN a kabelových skříní ve prospěch E.ON Distribuce a.s. na
pozemcích p.č. 34/1, 44, 544, 551/1, 605, 634 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem

( dle přiloženého GP). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za
jednorázovou úhradu ve výši 6 620 Kč + DPH.

24 /2 /2014 : Zřízení věcného břemene
Popis

Usnesení

: Pro stavbu rodinného domu pana P. v ulici Na Vyhlídce byla uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem uložení přípojky NN. Po
dokončení a zaměření lze uzavřít po schválení smlouvu o zřízení věcného břemene
Rada
města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení zemního
:
kabelového vedení NN ve prospěch E.ON Distribuce a.s. na pozemku p.č. 567
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem ( dle přiloženého GP). Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč + DPH.

25 /2/2014 : Ukončení vysílání analogového signálu v městské kabelové televizi
Popis

Usnesení

: Analogové pozemní televizní vysílání ( tj. to, které chytali občané anténou z Kojálu)
skončilo v roce 2010. Už o pár let dříve proběhla „digitalizace“ městské kabelovky.
Změnila a rozšířila se nabídka programů, a to v digitální formě. SATT však nadále
vysílal a dodnes vysílá v kabelovce balík více než 10 základních programů
v analogové formě, což byla úlitba zejména majitelům starých televizorů
neschopných přijímat digitál. Druhý a možná významnější význam tohoto opatření
byl v tom, že řešil přechodný stav pro majitele více televizorů v domácnosti –
zákazník si u SATTu pořídil 1 zařízení za příjem digitálního signálu pro svůj
„hlavní“ televizor a pak měl po bytě jeden a více dalších televizorů, kde přijímal
základní programy v analogu.
Doba však jde dál, a analogové vysílání je nutné definitivně ukončit. Nehledě na to,
že jeho využití pro výše popsané přechodné období už bylo také u drtivé většiny
zákazníků splněno. SATT proto přichází i do Bystřice s návrhem opatření, které
souběžně provádí ve Žďáře a v Novém Městě, a to s ukončením vysílání v analogové
formě. Není to však zrušení bez náhrady – naopak nabízí nám více než
plnohodnotnou náhradu, a to vysílání spočívající ve vysílání většího a rozsáhlejšího
balíku programů, než je stávající balík analogový, v digitální formě DVB-T. Formát
DVB-T má oproti formátu DVB-C, ve kterém se vysílají placené programy kabelové
televize, tu výhodu, že jej umějí přijímat všechny novější televize a není třeba si
pořizovat žádný dekodér (set-top-box). Pouze majitelé starších a nejstarších
televizorů si toto zařízení budou muset pořídit, avšak set-top-box pro formát DVB-T
je výrazně levnější ( než pro kabelové DVB-C ). Stojí cca 300 Kč.
Proces vypínání analogu není navržen jako jednorázová akce, ale začne v dubnu a
bude ukončen k 31. 8. 2014.
: Rada města bere na vědomí postupné ukončování analogového vysílání v kabelové
televizi na územní města Bystřice nad Pernštejnem s konečným termínem k 31.
srpnu 2014 a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě

26/2/2014

: Příkazní smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Městem Bystřice
nad Pernštejnem

Popis

: V roce 2004 uzavřelo Město Bystřice nad Pernštejnem Mandátní smlouvu s Krajem
Vysočina při zajišťování Programu obnovy venkova Kraje Vysočina. Původní
smlouva měla platnost do konce února 2006. Kraj Vysočina navrhl uzavřít Dodatek
č. 1 této smlouvy, který umožnil pokračovat ve spolupráci v roce 2006 a prodloužil
platnost smlouvy do 28.2.2007. Dále tento Dodatek č. 1 zvýšil částku, kterou kraj
vyplácí městu za poskytovanou službu. Od roku k 2007 jsou každoročně uzavírány
nové smlouvy na příslušný rok vždy s platností do 28.2. následujícího roku. Poslední
smlouva byla schválena radou města 26.2.2013 s platností do 28.2.2014.
Činnosti, které obce s rozšířenou působností vykonávají na základě této smlouvy,
jsou zaměřeny na sběr žádostí, provádění průběžných kontrol, které jsou zaměřeny
na připravenost a prověření skutečností rozhodujících pro udělení dotace a sběr

Usnesení

závěrečných vyhodnocení, které budou předkládat příjemci dotací. Smluvní cena činí
od roku 2009 částku 600,- Kč za jednu přijatou žádost.
Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina Jihlava hodlá i nadále spolupracovat v této
oblasti podpory venkova s obcemi s rozšířenou působností, Kraj Vysočina navrhuje
uzavření nové smlouvy / viz příloha/ s dobou platnosti smlouvy do 28.2.2014,
přičemž obce s rozšířenou působností by vykonávaly činnosti shodné jako
v předchozích letech. Smluvní cena pro rok 2014 je stanovena na 600,- Kč za jednu
přijatou a zpracovanou žádost.
S ohledem na nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.), který je účinný od
1.1.2014, je smlouva pro rok 2014 uzavírána jako Příkazní smlouva dle ust. § 2430 a
násl. NOZ, zatímco smlouvy v předchozích letech byly uzavírány jako smlouvy
mandátní.
Rada Kraje Vysočina schválila tento návrh smlouvy na svém zasedání dne
28.1.2014.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Příkazní smlouvu s Krajem
Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, PSČ 587 33 o součinnosti Města Bystřice
nad Pernštejnem poskytované Krajem Vysočina při zajišťování realizace Programu
obnovy venkova Kraje Vysočina pro rok 2014 s platností smlouvy do 28.2.2015.

