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

č. 7 / 2015
konané dne 19.5.2015
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin
Horák, Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil
Ondra

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. František Klimeš, Ing. Věra Vančová, PhDr. Drahomíra Lukšová,
Ing. Ivan Buchta, David Starý, Ing. Blanka Svobodová, Ing. Jaroslava
Chalupová, Ing. Jana Jurošová
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 6/2015

:
:
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Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Nákup ledkové stěny
Zpráva pana P.V.
Telefonní ústředna na ZUŠ
Projektová příprava vodovodů a kanalizací
Schválení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ZUŠ
Bystřice nad Pernštejnem
Žádost o poskytnutí fin. dotace na materiální vybavení atletického oddílu SK
Bystřice n.P.
Odměny ředitelů škol a školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem
Informace ZUŠ o výsledku grantových žádostí
Vícepráce chodník K Domanínku
Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance
Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
Granty na údržbu majetku
Prodloužení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady společnosti TS
města a.s.
Žádost o přidělení bytu 1+1 – R.Š.
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014
Účetní závěrka společnosti Poliklinika města Bystřice n.P., s.r.o. za rok 2014
Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014
Účetní závěrka města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014
Fond rozvoje bydlení
Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele – Bystřická tepelná s.r.o.
Zpevnění účelové komunikace, ul. Zahradní
Videoprůvodce-10 tras Zubří stezky na portále Turistika.cz
Zápis z komise výstavby ze dne 14.5.2015
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – J.C.
Schválení příspěvku na podporu technického vzdělávání v Bystřici n. P.
Zápis ze zasedání DR společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. ze dne 13.5.2015

USNESENÍ:
1/7/2015

: Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Popis

: Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře
menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není
zpracován lesní hospodářský plán (§ 24 odst. 3 zák. 289/1995 Sb. – lesní zákon),
zpracovávají lesní hospodářské osnovy (LHO). Doba platnosti LHO je deset let a
náklady na její zpracování hradí stát. Zpracování osnov zadává místně příslušný
orgán státní správy lesů. Záměr zadat zpracování osnovy včetně vymezení
zařizovacího obvodu vyhlásí zadavatel v dostatečném předstihu, nejméně však 18
měsíců před začátkem její platnosti (Vyhl. 84/1996 Sb.). Platnost dosavadní LHO
končí 31. 12. 2016.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem na své schůzi dne 19. května 2015 vydává
podle § 11 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(lesní zákon) nařízení č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských
osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 hektarů ve zřizovacím obvodu
vymezeným katastrálním územím:
Albrechtice u Rozsoch, Blažejovice u Rozsoch, Blažkov, Bohuňov, Bolešín,
Branišov nad Pernštejnem, Bratrušín, Bukov na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem,
Býšovec, Dalečín, Divišov, Dolní Rozsíčka, Dolní Rožínka, Domanín u Bystřice
nad Pernštejnem, Domanínek, Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, Habří, Hluboké
u Dalečína, Horní Rozsíčka, Horní Rožínka, Hrdá Ves, Chlum, Jabloňov, Janovičky
u Bohuňova, Jemnice u Moravce, Josefov u Rožné, Karasín, Kobylnice nad
Svratkou, Korouhvice, Koroužné, Kundratice u Rozsoch, Lesoňovice, Lhota u Lísku,
Lísek, Malé Tresné, Meziboří, Milasín, Mitrov, Moravecké Janovice, Moravecké
Pavlovice, Nyklovice, Olešinky, Písečné, Pivonice u Lesoňovic, Polom u Sukovce,
Radkov u Moravce, Rodkov, Rovečné, Rovné, Rozsochy, Rožná, Smrček,
Strachujov, Strážek, Střítež u Bukova, Sulkovec, Ubušínek, Unčín, Věchnov, Velké
Janovice, Velké Tresné, Veselí u Dalečína, Věstín, Věstínek,Věžná na Moravě, Vír,
Vítochov, Vojetín u Rozsoch, Vojtěchov u Lísku, Zlatkov, Zvole nad Pernštejnem,
Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem.

Usnesení

2/7/2015

: Nákup ledkové stěny

Popis

: Ve schváleném rozpočtu města je na pořízení ledkové stěny do výklenku u
amfiteátru na Masarykově náměstí schváleno 400.000,-Kč.
Po poptávkovém řízení byla předložena nabídka společnosti HDT impex s.r.o.
v několika variantách. Po konzultaci s odborníky byla doporučena varianta č. 3 za
cca 417.320,- Kč bez DPH.
Je možné objednat i variantu levnější, ovšem světelné parametry a zejména kvalita
obrazu na náměstí bude velmi neefektivní.
Součástí nabídky není - videoprocesor (možnost připojení externích zdrojů signálu,
není třeba pro reklamu, je možné dokoupit později), doprava obrazovky na místo
instalace, montáž obrazovky, statický posudek, stavební připravenost, nosný rám.
Předpokládaná cena těchto komponentů je:
Videoprocesor - 60.000,-Kč bez DPH.
Doprava – 11.000,-Kč bez DPH.
Montážní práce – 10.000,-Kč bez DPH.
Výroba rámu na uchycení ve výklenku – 50.000,-Kč bez DPH.
Statický posudek 25.000,-Kč bez DPH.
Celková cena vč. montáže bude tedy cca 600.000,-Kč bez DPH.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje navýšení ceny na dodávku a montáž LED
reklamní obrazovky u amfiteátru na Masarykově náměstí do částky 600.000,-Kč bez
DPH a schvaluje návrh kupní smlouvy na tuto dodávku. Rada města pověřuje
finanční odbor přípravou rozpočtového opatření.

Usnesení

3/7/2015

: Zpráva pana P.V.

Popis
Usnesení

: Starosta města Bystřice nad Pernštejnem obdržel písemnou zprávu pana P.V. Tuto
zprávu dává starosta města na vědomí.
: Rada města Bystřice n. P. bere na vědomí zprávu pana P.V.

4/7/2015

: Telefonní ústředna na ZUŠ

Popis

: Základní umělecká škola má dlouhodobé problémy s telefonickým a internetovým
připojením. Po přestěhování ZUŠ do rekonstruované budovy bylo provedeno
napojení na spojovací zařízení v budově ZUŠ, kde bylo použito repasované zařízení.
Telefonické spojení je řešeno jediným telefonním číslem pevného připojení pro
celou školu, poskytovatelem služby je O2. Provoz tohoto připojení je jak finančně,
tak provozně nevýhodný. Cena úhrady za službu se pohybuje ve výši cca 10.000,Kč ročně. Veškeré hovory jsou směrovány na hospodářku školy, která vzkazy
přepojuje či vyřizuje. To značně zatěžuje organizační chod, narušuje výuku, navíc
hlavní vyučovací doba v ZUŠ přesahuje pracovní dobu THP zajišťujících spojení.
Stávající pevné připojení navíc vykazuje časté výpadky spojení a poruchy. ZUŠ
proto žádá o změnu připojení prostřednictvím napojení pobočkové ústředny na
centrální městskou síť, o přidělení telefonních čísel pro jednotlivé učebny a
sborovnu. Toto technické řešení usnadní komunikaci a kontakt do i vně školy.
Jelikož se jedná o prioritu, ZUŠ odloží akustickou úpravu sálu, kterou má
v rozpočtu 2015 a žádá o tuto změna a dofinancování.
: Rada města schvaluje smlouvu na dodávku a instalaci pobočkové telefonní ústředny
s tím, že finanční prostředky budou použity z nerealizované akce akustická úprava
sálu a zbývající prostředky budou doplněny z investičního fondu.

Usnesení

5/7/2015

: Projektová příprava vodovodů a kanalizací

Popis

: Vždy na jaře dochází s VAS a. s. a SVK Žďársko jakožto správci, resp. vlastníky, ke
konzultacím týkajícím se nutnosti oprav vodovodů a kanalizací. Z těchto schůzek
vyplývá vždy potřeba projektové přípravy pro roky příští:
- RV a RK ul. Farská, Bočkova – jde již o připravovanou investici pro rok
2016, ovšem při přípravě vyvstala nutnost rekonstrukce části kanalizace (cca
115 m) v přiléhající ulici Pod Kaštany, (financování 70% SVK - 30% město)
– příloha 1.
- RV a RK ul. Luční – jde o pokračování první etapy, kdy došlo k RK
v souvislosti s opravou chodníku v části od ulice Hornické ke KD,
(financování 70% SVK - 30% město) – příloha 2.
- NV Karasín – prodloužení vodovodního řadu – jedná se o vybudování cca
120 m nového řadu, z kterého budou nově napojeny stávající nemovitosti a
jedna nová stavba (financování 100% město).
- NK Domanínek – rozdělení akce na dvě etapy – 1. ul. K Hájům a 2. ostatní.
Tato akce je již několik let naprojektovaná a stavebně povolená, bohužel není
možné na tuto akci zajistit dotaci. Z toho důvodu bychom stavbu etapizovali
a realizovali po částech (financování 100% město) – příloha 3.
- RVNV Domanínek, ul. K Hájům – jedná se o rozšíření vodovodního řadu
směrem k Rozsochám (financování 100% město), kde ZM schválilo prodej
parcel pro podnikatelskou činnost. Přitom je třeba zrekonstruovat i zbylou
část vodovodního řadu, který je ve špatném stavu (financování 70% SVK 30% město) – příloha 4.

Usnesení

: Rada města schvaluje tuto projektovou přípravu:
- RV a RK ul. Farská, Bočkova – rozšíření o RK Pod Kaštany
- RV a RK ul. Luční
- NV Karasín
- NK Domanínek – rozdělení akce na dvě etapy
- RVNV Domanínek, ul. K Hájům

6/7/2015

: Schválení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: Od 1. 1. 2011 se obec Bystřice nad Pernštejnem stala zřizovatelem příspěvkových
organizací DDM a ZUŠ, které na město převedl Kraj Vysočina.
Dala se očekávat pro město další finanční zátěž, ale v prvních letech městu kraj
provozní prostředky kompenzoval, proto se provoz dal unést. Poslední dva roky
chybějící prostředky na provoz ZUŠ (nyní dokrýváme částečně i mzdové prostředky)
hradí město ze svého. ZUŠ i nadále plní nadregionální funkci. Z celkového počtu
405 dětí ji v letošním školním roce navštěvuje 206 dětí z ostatních obcí regionu.
Pro rok 2015 zastupitelstvo města schválilo příspěvek na provoz ZUŠ ve výši
450.000,- Kč. Přepočteno na 1 dítě (1 obor) představují městem hrazené neinvestiční
náklady ve výši 1.111,- Kč.
Proto je navrhován stejný postup jako v případě DDM, kde město požaduje na
základě smluv s ostatními obcemi úhradu těchto nákladů. Protože ZUŠ má jiný režim
a poskytuje určitou úroveň vzdělávání, je třeba uzavírat smlouvy vždy na pololetí
školního roku podle počtu skutečně chodících žáků do ZUŠ. Z důvodů organizačních
podmínek školy je vhodné uzavřít smlouvy až od 2. pololetí šk. roku 2015/2016, tj.
v průběhu ledna 2016.
V případě, že jiná obec nepodepíše smlouvu a tím se nezaváže přispívat na provoz
ZUŠ, navrhuje město stejně jako u DDM následující řešení: ředitelka školy navrhne
školné vyšší o částku požadovanou městem (vyhláška o ZUŠ nám stanoví
maximum pro výši školného, proto můžeme požadovat částku jen ve výši 600,- Kč
oproti skutečným 1100,- Kč). Zároveň žáci a rodiče budou informování o tom, která
obec příspěvek uhradila. Pokud příspěvek uhradí obec, pro žáka se nic nemění,
pokud obec dohodu neuzavře, bude úhrada zvýšeného školného povinností žáka.
V současné době tedy 300,- Kč na pololetí. Tímto tedy žádá OSŠ radu o souhlas
s příspěvkem města ve výši 600,- Kč na rok na žáka (obor) s trvalým bydlištěm
v Bystřici n. P.

Usnesení

Stejný postup se navrhuje uplatnit u DDM, ale zde již od počátku šk. roku
2015/2016. Zde vyhláška umožňuje navýšit školné o městem požadovanou částku
1.700,- Kč na dítě a kalendářní rok. Opět v případě neuhrazení částky obcí, bude
povinností toto vyšší školné uhradit dítětem, zákonným zástupcem. K dnešnímu dni
na dohodu nepřistoupily obce: Věcov (3.400,-), Věžná (3.400,-), Černovice (3.400,-),
Ujčov (z částky 6.800,- uhradí jen 4.000,-), Lísek (8.500,- ještě projedná v červnu).
Protože zde jsou již úhrady známy, seznámí ředitel s novou výší školného zájemce o
DDM již před tím, než se do DDM přihlásí.
: 1) Rada města Bystřice n. P. schvaluje příspěvek na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem ve
výši 600,- Kč na dítě a rok od 1.9.2015 na školní rok 2015/2016.
2) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje návrh smlouvy o poskytování
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů Základní umělecké školy
Bystřice nad Pernštejnem zřízené městem Bystřice nad Pernštejnem, ve které se
umělecky vzdělávají děti z obce , ve které mají trvalý pobyt.

7/7/2015

: Žádost o poskytnutí fin. dotace na materiální vybavení atletického oddílu
SK Bystřice n. P.

Popis

: Dne 29.4.2015 obdržel starosta města Žádost o poskytnutí fin. dotace na materiální
vybavení atletického oddílu SK Bystřice n. P. Nově vzniklý atletický oddíl vedený
Mgr. Janem Illekem obdržel v lednu 2015 na žádost, ve které požadoval 59.000,- Kč,
částku 20.000,- Kč. Po několika měsících činnosti kroužku a účasti na závodech
zjišťují, že je třeba pořídit další vybavení.(viz. žádost).V žádosti požadují dalších
30.000,- Kč.
Žádost projednala komise sportu a mládeže dne 11.5.2015 a dohodla se na

Usnesení

doporučení přidělit atletickému oddílu polovinu požadované částky, tzn. 15.000,- Kč
s tím, že už je to pro tento rok konečný příspěvek.
1. Rada města Bystřice n. P. schvaluje poskytnutí dotace pro oddíl atletiky SK
:
Bystřice n. P. ve výši 15.000,- Kč na pořízení vybavení.
2. Rada města ukládá finančnímu odboru připravit rozpočtové opatření.

8/7/2015

: Odměny ředitelů škol a školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem

Popis

: Dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce lze poskytnout odměnu za
úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Dle
školského zákona o této odměně a dalších platových náležitostech statutárních
orgánů škol a školských zařízení – ředitelů škol a školských zařízení - rozhoduje
zřizovatel.
V souladu s touto právní úpravou navrhuje oddělení školství odměny pro ředitele I.
ZŠ – Mgr. Jaroslava Slámu, ředitelku MŠ – Mgr. Vlastu Moncmanovou, ředitele ZŠ
Nádražní Mgr. Martina Horáka, ředitelku ZUŠ - Mgr. Miladu Krásenskou a ředitele
DDM – Ing. Karla Krondráfa ve výši dle přílohy. (Bude předložena na jednání
Rady.)
Podkladem pro stanovení výše odměn bylo písemně zpracované hodnocení činností
ředitelů školských zařízení za 1. pololetí školního roku 2014/15.
: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje navržené odměny ředitelům
škol a školských zařízení v Bystřici n. P. dle přílohy, která je nedílnou součástí
usnesení.

Usnesení

9/7/2015

: Informace ZUŠ o výsledku grantových žádostí

Popis

: Paní ředitelka ZUŠ podala radě města informaci o získání požadované dotace ve
výši 27.000,- Kč (54%) na digitální piano, které má pořizovací cenu 50.000,- Kč.
Tuto částku získala z grantu z programu Kraje Vysočina na pořizování a opravy
učebních pomůcek. Spoluúčast školy bude hrazena z investičního fondu, jehož
zůstatek činil ke konci roku 2014 cca 230.000,- Kč.
Dle zákona o rozpočtových pravidlech není k použití tohoto fondu třeba souhlasu
zřizovatele.
Žádost o dotaci na pořízení 6 pracovních stanic pro modernizaci výuky výtvarného
oboru nebyla Krajem Vysočina vykrytá.
: Rada města Bystřice n. P. bere na vědomí informaci o výsledcích grantových žádostí
ZUŠ Bystřice n. P.

Usnesení

10/7/2015

: Vícepráce chodník K Domaníku

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení vícepráce na akci „Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v ulici K Domanínku
II- etapa – Chodník“. Při výkopových pracích na akci K Domanínku bylo zjištěno, že
kabelové vedení pro veřejné osvětlení je již na kraji životnosti a je potřeba jej
vyměnit. Při této výměně kabelů by proběhla i výměna sloupů a samotných světel.
Celková výměna kabelového vedení, výměna stožárů a světel by dle nabídky
zhotovitele TS města a.s. stála 334 388,- Kč včetně DPH.
Druhá vícepráce je možnost výměny povrchů oproti projektové dokumentaci.
V projektu je chodník vyprojektován v povrchu šotolina, která by ale vlivem dešťů
mohla v prudkém kopci degradovat a vyplavovat se. Odbor správy majetku a investic
navrhuje provézt finální povrch z betonové zámkové dlažby. Výměna povrchů by se
vztahovala na 172 bm a cena této akce dle nabídky zhotovitele TS města a.s. je
96 254 ,-Kč.
: Rada města schvaluje vícepráce na akci Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v ulici
K Domanínku II- etapa - Chodník a RO ve výši skutečných nákladů.

Usnesení

11/7/2015

: 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 2+1 pro svého
pracovníka pana L.K., který ve společnosti pracuje od 20.11.2006.
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě 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 společnosti Wera Werk.
: Rada schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro pana L.K. 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 společnosti Wera Werk.

Usnesení

12/7/2015

: Žádosti o prominutí poplatků z prodlení

Popis

: V souvislosti s vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2014 si
nájemníci podali žádost o prominutí poplatků z prodlení. Dluhy na nájmu byly
uhrazeny a byla vždy zaplacena i polovina poplatku z prodlení. Žadatelé nemají
žádné dluhy vůči městu. Jedná se o 7 žadatelů.
Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno poplatek z prodlení odpustit.
: Rada města schvaluje prominutí poloviny poplatků z prodlení u těchto nájemníků:
1/ J.K. ve výši 957,- Kč.
2/ L.B. ve výši 14 704,- Kč.
3/ D.H. ve výši 502,- Kč.
4/ Z.L. ve výši 2 156,- Kč.
5/ J.J. ve výši 3 649,- Kč.
6/ M.Š. ve výši 1 626,- Kč.
7/ S.C. ve výši 5 793,- Kč.

Usnesení

13/7/2015

: Granty na údržbu majetku

Popis

: Komise pro rozdělování prostředků na údržbu majetku provedla dne 11.5.2015
vyhodnocení žádostí o přidělení grantu na údržbu majetku a navrhuje radě města
schválit přidělení grantů na údržbu majetku dle přílohy. Všechny žádosti splňují
podmínky.
: Rada města schvaluje předložený návrh komise pro rozdělování prostředků na
údržbu majetku.

Usnesení

1.Junák požadavek 22 500 Kč – základna Vojtěchov koupě sprchy, oprava podsady
stanů přiděleno 20 000 Kč
2.Kynologický klub požadavek 11 260 Kč – oprava střechy na cvičišt ipřiděleno 10 000 Kč
3.Orel Rovné požadavek 27 000 Kč – výměna PVC v klubovně , výměna vstupních
dveří přiděleno 25 000 Kč
4.Zahrádkáři ZO I – požadavek 73 000 Kč- postupná výměna zavlažovacího potrubí
a opravy cest –
přiděleno 65 000 Kč
5.Tenisový klub požadavek 54 000 Kč – vysavač tenisová hala , antuka
přiděleno 50 000 Kč
6.SK By požadavek 140 000 Kč – údržba areálu obou hřišť , nátěry
oploceni , oprava schodů na tribuně
přiděleno 120 000 Kč.

14/7/2015

: Prodloužení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady
společnosti TS města a.s.

Popis

:

Usnesení

Usnesením rady města Bystřice nad Pernštejnem č. 7/6/2015 ze dne 28.4.2015
byla provedena změna ve složení dozorčí rady společnosti TS města a.s.. Ke dni
30.4.2015 byl odvolán z funkce člena dozorčí rady pan Stanislav Loukota a na
uvolněné místo byl členem dozorčí rady jmenován od 1.5.2015 pan Petr Hanzlík
V případě akciové společnosti TS města, a.s. je funkční období představenstva i
dozorčí rady společnosti dle platných stanov pětileté.
Rada města svým usnesením č. 2/16/2010 ze dne 30.11.2010 prodloužila funkční
období všech členů představenstva TS města a.s. (Ing. Roman Kekrt, Ing. Karel
Pačiska, Mgr. Josef Vojta) a členů dozorčí rady (Ing. Bohumil Kotlán, Stanislav
Loukota, Ludvík Šikula) na dobu 5 let, do 6.9.2015.
Vzhledem k tomu, že ke dni 1.5.2015 byl jmenován novým členem dozorčí rady
společnosti TS města a.s. Petr Hanzlík, jeví se jako vhodné sjednotit pětileté funkční
období od tohoto data i pro stávající členy představenstva a dozorčí rady
společnosti.
: Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s.
schvaluje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů :
1) prodloužení funkčního období předsedovi představenstva společnosti TS
města a.s. Ing. Romanu Kekrtovi do 30.4.2020
2) prodloužení funkčního období členům představenstva společnosti TS
města a.s. Ing. Karlu Pačiskovi a Mgr. Josefu Vojtovi do 30.4.2020
3) prodloužení funkčního období předsedovi dozorčí rady společnosti TS
města a.s. Ing. Bohumilu Kotlánovi do 30.4.2020
4) prodloužení funkčního období členovi dozorčí rady společnosti TS
města a.s. Ludvíku Šikulovi do 30.4.2020
jmenuje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů :
Petra Hanzlíka členem dozorčí rady společnosti TS města a.s. na funkční období
pěti let od 1.5.2015 do 30.4.2020.

15/7/2015

: Žádost o přidělení bytu 1+1 – R.Š.

Popis

: Dne 4.5.2014 podala paní R.Š. radě města žádost o přidělení bytu velikosti 1+1.
Paní Š. si nemůže požádat o sociální byt, protože nesplňuje podmínky pro podání
žádosti a uvedla, že nemá finance, aby vstoupila do výběrového řízení na pronájem
bytu.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje přidělení bytu 1+1 paní Š.
z důvodu péče a zajištění vhodných podmínek pro výchovu dítěte.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem neschvaluje mimořádné přidělení bytu o
velikosti 1+1 paní R.Š.

Usnesení

16/7/2015

: Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014

Popis

: Zákon o účetnictví stanovuje obcím a krajům povinnost schvalovat závěrky svých
zřízených příspěvkových organizací. Na základě Směrnice o schvalování účetních
závěrek a na základě předložené zprávy z finančního výboru, jehož činnost
představuje kontrolu závěrek příspěvkových organizací, předkládá finanční výbor
zprávu o výsledku kontrol a doporučuje Závěrky příspěvkových organizací ke
schválení
Finanční výbor navrhuje radě města ke schválení účetní závěrku těchto PO :
Základní škola T.G.Masaryka Bystřice nad Pernštejnem
Základní škola Nádražní 615
Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení

Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem
Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem
Školní jídelna Bystřice n.P, příspěvková organizace
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje účetní závěrky těchto příspěvkových organizací :
Základní škola T.G.Masaryka Bystřice nad Pernštejnem
Základní škola Nádražní 615
Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem
Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem
Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem
Školní jídelna Bystřice n.P, příspěvková organizace

17/7/2015

: Účetní závěrka společnosti Poliklinika města Bystřice n.P., s.r.o. za rok
2014

Popis

: Jednatelka společnosti Poliklinika města Bystřice n.P., s.r.o. přednesla radě města
Zprávu o účetní závěrce společnosti za rok 2014, která je přílohou k zápisu jednání
rady města.
: Rada města Bystřice n. P. ve funkci valné hromady společnosti Poliklinika města
Bystřice n.P., s.r.o. schvaluje :
-Účetní závěrku společnosti za rok 2014
-Rozhodnutí společníka ve funkci valné hromady
-Hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 79 934,05 Kč, zaúčtovat na účet neuhrazená
ztráta minulých let
-Úhradu ztráty ve výši 79 934,05 Kč jediných společníkem v plné výši

Usnesení

18/7/2015

: Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014

Popis

: Odbor financí předkládá radě města Bystřice nad Pernštejnem ke schválení návrh
Závěrečného účtu města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014, který byl projednán
finančním výborem dne 11.5.2015 a doporučen ke schválení radě města i
zastupitelstvu města.
Podrobný popis včetně celkových přehledů je doplněn v příloze včetně Zprávy
auditora a včetně přehledů hospodaření zřízených PO a založených právnických
osob.
: Rada města Bystřice n. P. po projednání návrhu Závěrečného účtu města Bystřice
nad Pernštejnem za rok 2014 včetně Zprávy auditora a přehledů hospodaření
zřízených PO a založených právnických osob bere závěrečný účet za rok 2014 na
vědomí a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení

19/7/2015

: Účetní závěrka města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014

Popis

: Zákon o účetnictví stanovuje povinnost obcím a krajům schvalovat svoji účetní
závěrku zastupitelstvem města do 30.6. následujícího roku.
Finanční odbor předkládá radě města k doporučení ke schválení zastupitelstvu –
ověřené účetní výkazy města za rok 2014 a komentář účetní závěrky, kde je shrnut
výsledek hospodaření města za rok 2014 s krátkými komentáři. Tato účetní závěrka
byla zkontrolována a projednána finančním výborem dne 11.5.2015 a doporučena ke
schválení zastupitelstvem města.
: Rada města Bystřice n. P. doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku města za
rok 2014 ke schválení.

Usnesení

20/7/2015

: Fond rozvoje bydlení

Popis

: Na základě Výzvy na překládání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení obdrželo
město 1 žádost o půjčku s částkou čerpání 120 tis. Kč. Žádost byla projednána
v komisi FRB.
V příloze je přiložena zpráva z komise o hospodaření FRB za rok 2014.
Odbor financí navrhuje vyhlásit 2 . kolo Výzvy na předkládání žádostí o půjčku
v měsíci červnu 2015.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje poskytnutí půjčky dle návrhu komise FRB

Usnesení

21/7/2015

: Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele – Bystřická tepelná s.r.o.

Popis

:

Usnesení

Rada města ve funkci valné hromady společnosti Bystřická tepelná s.r.o.
odvolala svým usnesením č. 7/6/2015 ze dne 28.4.2015 z funkce jednatele
společnosti pana Stanislava Loukotu ke dni 30.4.2015 a jmenovala s účinností od
1.5.2015 jednatelem této společnosti Mgr. Josefa Vojtu.
V souvislosti s touto změnou je radě města ve funkci valné hromady společnosti
Bystřická tepelná s.r.o. předkládána ke schválení podle ust. § 59 a násl. zák. čís.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích smlouva o výkonu funkce jednatele s nově
jmenovaným jednatelem společnosti Bystřická tepelná s.r.o. - Mgr. Josefem Vojtou.
: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Bystřická tepelná s.r.o.
schvaluje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů :
s účinností od 19.5.2015
- Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti uzavřenou mezi valnou
hromadou společnosti Bystřická tepelná s.r.o. a Mgr. Josefem Vojtou

22/7/2015

: Zpevnění účelové komunikace, ulice Zahradní

Popis

: Na pozemku p.č. 262 v Bystřici n. P. je nezpevněná příjezdová komunikace
k bytovým domům č. p. 26 a 391. Její nevyhovující stav komplikuje příjezd
obyvatelům ke svým nemovitostem. Stavební úpravou by se provedlo zpevnění
příjezdové komunikace pomocí plastových zatravňovacích
dílců puruplast
položených do kamenné drtě. Celková plocha zpevnění je 70 m2. Předpokládané
náklady na zpevnění jsou maximálně 100 tis. Kč.
: Rada města schvaluje záměr na provedení zpevnění účelové komunikace na ul.
Zahradní a pověřuje OSMI připravit položkový rozpočet k akci.

Usnesení

23/7/2015

: Videoprůvodce - 10 tras Zubří stezky na portále Turistika.cz

Popis

: Zástupci portálu Turistika.cz nabídli vedení města realizaci 10 videotras Zubří stezky
na kole. Tyto trasy budou k dispozici jak na portále turistika.cz, tak i na turistických
webových stránkách města. Tento novodobý trend rozvoje cestovního ruchu bude
součástí nejnavštěvovanějších turistických stránek, které měsíčně navštíví 591.823
návštěvníků.
Při realizaci 10 videotras (cca 270 km) by cena činila bez DPH 101 000,- (+ 2.400,roční hosting). Firma nám nabídla slevu z důvodu komplexního řešení
10
tras 40%. Celková cena bez DPH včetně ročního hostingu činí 62 040-Kč. Jako
bonus bude Procházka po městě Bystřice nad Pernštejnem do 15 km zdarma.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje realizaci 10 videotras – Zubří stezky společností
Turistika.cz do celkové výše 65.000,-Kč bez DPH. Rada města pověřuje finanční
odbor přípravou rozpočtového opatření.

Usnesení

24/7/2015

: Zápis z komise výstavby ze dne 14. 5. 2015

Popis

:

1. Pavel DVOŘÁK, Pivonice 13, Bystřice n. P.
- žádost o pronájem pozemku parc. č. 38/4 v k.ú. Pivonice u Lesoňovic
s využitím pro uskladnění dřeva
Osadní výbor souhlasí.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM schválit pronájem části pozemku parc.
č. 38/4 v k.ú. Pivnice s podmínkou zachování průchodu pro pana Murzyna a
zachování příjezdu k Fišerům.
2. Vojtěch PEČINKA, Domanín, Bystřice n. P.
- žádost o prodej pozemku parc. č. 1478/8 v k.ú. Domanín
Osadní výbor souhlasí za následujících podmínek:
- kupní cena bude v ceně obvyklé 100,- Kč/m2
- obec zajistí na své náklady odbočení z hlavního kanalizačního řadu do cesty

v délce cca 7 m a zakončení tohoto řadu šachtou, od tohoto místa si zajistí
vybudování kanalizační přípojky na hranici svého pozemku stavebník, obec
se bude podílet polovinou na nákladech zemních prací a současně si do
výkopu připoloží druhou kanalizační trubku pro případ budoucího napojení
nějaké novostavby na „Žváčkově zahradě“
- podloží přístupové cesty na hranici stavebního pozemku si zajistí stavebník,
obec zafinancuje po skončení stavby zpevnění povrchu asfaltovým
recyklátem
Usnesení: Komise výstavby odkládá rozhodnutí.
3. Jaroslav a Květoslava SLÁMOVI, Domanín 118, Bystřice n. P.
- žádost o prodej pozemku parc. č. 477 v k.ú. Domanín o výměře 38 m2.
Osadní výbor souhlasí.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 477 v k.ú.
Domanín.
4. Směna a koupě pozemků – cyklostezka v k.ú. Domanín
- Město – Helena Velenová – část parc. č. 882 – cca 200 m2
- Helena Velenová – Město – část parc. č. 681 – cca 100 m2
- Josef Sláma – část parc. č. 604 o výměře cca 300 – 350 m2
- Emil Skula – část parc. č. 680 o výměře cca 100 m2
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM schválit směnu, kdy z majetku města
do majetku paní Heleny Velenové přejde část pozemku parc. č. 882 o výměře cca
200 m2, z majetku paní Heleny Velenové do majetku města přejde část parc. č. 681 o
výměře cca 100 m2 – rozdíl cca 100 m2 doplatí p. Velenová za cenu 20,- Kč/m2.
Komise výstavby doporučuje RM schválit koupi části parc. č. 604 o výměře cca 350
m2 a část pozemku parc. č. 680 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Domanín. Získané
pozemky budou sloužit pro výstavbu plánované cyklostezky – nutný GP.
5. Směna pozemků – rekonstrukce ul. Zahradní a Farská
- Trybulová, Trybula – Město parc. č. 353 – cca 30 m2
- Město – Trybulová, Trybula – parc. č. 1082/1 – cca 20m2
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM směnu pozemků:
- z majetku ½ paní Trybulová a ½ Trybula do majetku města přejde část
pozemku parc. č. 353 o výměře cca 30 m2, z majetku města do majetku
Trybulových přejde část pozemku parc. č. 1082/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú.
Bystřice n. P. - nutný GP.
6. Zdenek VETEŠKA, Cibulkova 162, Bystřice n. P.
- žádost o prodej části pozemku parc. č. 59/1 v k.ú. Bystřice n. P., který
původně patřil k domu č.p. 162 (vyznačeno ve snímku KM podél domu) a
dále navazující části uvedeného pozemku dle vyznačení ve snímku KM tak,
aby došlo k ucelení hranice pozemku.
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje RM prodej části pozemku parc. č.
59/1 v k.ú. Bystřice n. P..
7. Gabriela HALVOVÁ, Černý vršek 807, Bystřice n. P.
- žádost o povolení oplocení pronajatého pozemku parc. č. 3096/5, který je ve
vlastnictví Města Bystřice n. P.
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje RM povolení oplocení pronajatého
pozemku parc. č. 3096/5 v k.ú. Bystřice n. P. z důvodu zúžení průjezdního
profilu.
8. Alena ZÁSTĚROVÁ, Blažkov 11, 592 51 Dolní Rožínka
- žádost o prodej pozemku parc. č. 319/4 v k.ú. Bystřice n. P.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 319/4

v k.ú. Bystřice n. P. s podmínkou uzavření smlouvy na přechod splaškové
kanalizace přes pozemky paní Zástěrové a umožnění údržby oplocení
sousedícího parkoviště.
9. Jiří HANÁK, Krátká 647, Bystřice n. P.
- žádost o souhlas s provedením stavby na pozemku parc. č. 293/4 v k.ú.
Bystřice n. P., který je ve vlastnictví Města Bystřice n. P. za účelem
vybudování vchodu k domu č.p. 514
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM schválit smlouvu o právu provést
stavbu na části pozemku parc. č. 293/4 v k.ú. Bystřice n. P. za účelem
vybudování přístupu a vstupu do nemovitosti č.p. 514.
10. Jiří Hanák, Krátká 647, Bystřice n. P.
- žádost o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy k pozemku parc. č.
156/4 v k.ú. Bystřice n. P. který je v majetku Města Bystřie n. P (na
pozemek parc. č. 149)
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje zřízení věcného břemene.
11. Lukáš a Alena VRÁNOVI, Beranka 1362, Bystřice n. P.
- žádost o prodej pozemku na stavbu garáže o dvou stáních na ulici Bratrská.
Jedná se o části pozemků parc. č. 801, 800, 802 a 803 v k.ú. Bystřice n. P. o
celkové výměře 46,8 m2 dle nákresu ve snímku KM.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje prodej části pozemku parc. č. 801,800, 802
k.ú. Bystřice n. P. o celkové výměře 47m2 za účelem výstavby garáže o dvou
stáních. Je nutné prověřit dotaci na revitalizaci zeleně.
12. MUDr. Petr Štorek, Beranka 1361, Bystřice n. P.
- žádost o prodej pozemku na stavbu garáže o dvou stáních na ulici Bratrská.
Jedná se o části pozemků parc. č. 828, 802, 803 v k.ú. Bystřice n. P. o
celkové výměře 48,1 m2 dle nákresu ve snímku KM.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje prodej části pozemku parc. č. 828,802,803 v
k.ú. Bystřice n. P. o celkové výměře 48 m2 za účelem výstavby garáže o dvou
stáních. Je nutné prověřit dotaci na revitalizaci zeleně.
13. Jan VÁCLAVÍK, K Domanínku 1722, Bystřice n. P.
- žádost o prodej části pozemku parc. č. 3058/33 a 3061 v k.ú. Bystřice n. P.
dle nákresu ve snímku KM
Usnesení: Komise výstavby zatím nedoporučuje prodej části pozemku parc. č.
3058/33 a 3061 v k.ú. Bystřice n. P. z důvodu nedořešené výstavby RD na
Rovinkách viz vyhlášený záměr na prodej 11 stavebních parcel developerovi.
14. Pavel KOKTAVÝ, JUDr. Tadek ŠVALBE – Mytí aut s.r.o.
- žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1097/1 v k.ú. Bystřice n. P. o
výměře 250 m2 za účelem výstavby bezkontaktní myčky na automobily –
délka pronájmu na dobu určitou 10 let s opcí na 10 roků
Usnesení: Komise výstavby požaduje doložit realizovatelnost záměru (vzhledem
vzdálenosti od silnice I/19 atd….)
15. Best Work s.r.o. , Marian Gavel st.
- žádost o souhlas s provedením stavby na pozemku parc. č. 1959/6 a 1959/5,
které jsou ve vlastnictví Města Bystřice n. P. – uzamykatelný přístřešek do 25 m2
a navazující veřejně přístupný přístřešek do 40 m2
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM udělit souhlas s provedením stavby
na pozemku parc. č. 1959/6 a 1959/5 v k.ú. Bystřice n. P. v souladu se žádostí a
dále souhlasí se změnou oplocení mezi lanovým centrem a parkovištěm.

16. Eva BENEDIKOVÁ, Ant. Štourače 724, Bystřice n. P.
- žádost o oplocení zahrádek u Polikliniky Města Bystřice n. P.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje schválit povolení oplocení.
17. Miroslav ŠAFRÁNEK, Divišov 19, 593 01 Bystřice n. P.
- žádost o převod pozemku parc. č. 486/9 v k.ú. Divišov o výměře 14 m2,
která je ve vlastnictví města a je zaplocena a užívána žadatelem.
Osadní výbor souhlasí.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 486/9 v
k.ú. Divišov (dle GP) o výměře 14 m2
18. Minh NGUYEN, 9. května, Lomnice
- nabídka odkoupení budovy č.p. 7 k.ú. Bystřice n. P. – městská tržnice
Usnesení: Komise výstavby nedoporučuje prodej.
19. Jaromír PROKOP, Bratrušín 1120
- žádost o pronájem pozemku parc. č. 187/1 v k.ú. Bratrušín
Osadní výbor souhlasí.
Usnesení: komise výstavby doporučuje RM pacht pozemku parc. č. 187/1 v k.ú.
Bratrušín za účelem zemědělského využívání. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 roky.
20. Ilona KRBUŠKOVÁ, Okružní 970, Bystřice n. P.
- žádost o prodej pozemku parc. č. 58/11 v k.ú. Karasín na stavbu rodinného
domu
Osadní výbor souhlasí.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje RM prodej pozemku parc. č. 58/11 v k.ú.
Karasín za účelem výstavby rodinného domu.
21. Ing. Ivo DOLEŹAL, Nedvědice
- žádost o projednání postupu přípravy stavby RD na části parc. č. 484/4 v k.ú.
Rovné pro pana Ivo Rajšnera, Divišov.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje vyhotovení GP, kde budou vytvořeny dvě
parcely, jednu si zakoupí jako stavební pozemek pan Rajšner, druhou jako veřejné
prostranství a přípravu na plánovanou komunikaci zakoupí město za cenu 20,Kč/m2. Dále se město bude podílet na prodloužení (protlak) vodovodu pod silnicí
I/19 od nemovitosti pana Ing. Novotného směrem k nové stavební parcele pana
Rajšnera. Přípojku k RD si bude hradit pan Rajšner. Obě koupě pozemku budou
realizovány od pana Buchty, Rovné.
22. MEGA-TEC s.r.o., Průmyslová 1415, Bystřice n. P.
- žádost o udělení souhlasu se zpevněním části pozemku parc. č. 2958/2,
v celkové ploše 148,6 m2 za účelem vytvoření odstavné plochy před
objektem MEGA-TEC s.r.o.
Usnesení: Komise výstavby doporučuje souhlas se zpevněním části pozemku.
Vůči žádnému ze žadatelů město neuplatňuje žádnou pohledávku. Pouze u pěti
žadatelů nejsou ještě zaplaceny odpady za rok 2015, termín je do konce června
– budeme hlídat.

Usnesení

: 1. Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 38/4 v k.ú. Pivonice
s podmínkou zachování průchodu pro pana Murzyna a zachování příjezdu k Fišerům
a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou tří měsíců. Cena pronájmu 100 Kč/rok.

2. Rada města odkládá rozhodnutí.
3. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku parc. č. 477 v k.ú. Domanín
manželům Slámovým. Cena 20,- Kč /m2.
4. Rada města doporučuje ZM směnu, kdy z majetku města do majetku paní
Heleny Velenové přejde část pozemku parc. č. 882 o výměře cca 200 m2, z majetku
paní Heleny Velenové do majetku města přejde část parc. č. 681 o výměře cca 100
m2 – rozdíl cca 100 m2 doplatí p. Velenová za cenu 20,- Kč/ m2.
Rada města doporučuje ZM koupi části parc. č. 604 o výměře cca 350 m2 v k.ú.
Domanín od p. J. Slámy. Cena 20,- Kč /m2.
Rada města doporučuje ZM koupi části parc. č. 680 o výměře cca 100 m2 v k.ú.
Domanín od p. E. Skuly. Cena 500 Kč .
5. Rada města doporučuje ZM směnu, kdy z majetku ½ paní Trybulová a ½
Trybula do majetku města přejde část pozemku parc. č. 353 o výměře cca 30 m2,
z majetku města do majetku Trybulových přejde část pozemku parc. č. 1082/1 o
výměře cca 20 m2 v k.ú. Bystřice n. P. Cena 50 Kč/m2.
6. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 59/1 v k.ú. Bystřice
n. P. Zdeňku Veteškovi.
7. Rada města neschvaluje oplocení pronajatého pozemku parc. č. 3096/5 v k.ú.
Bystřice n. P..
8. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku parc. č. 319/4 v k.ú. Bystřice n. P.
s podmínkou uzavření smlouvy na přechod splaškové kanalizace přes pozemky paní
Zástěrové a umožnění údržby oplocení sousedícího parkoviště. Cena 150,- Kč /m2.
9. Rada města schvaluje právo provést stavbu Jiřímu Hanákovi na části pozemku
parc. č. 293/4 v k.ú. Bystřice n. P. za účelem vybudování přístupu a vstupu
do nemovitosti č.p. 514.
10. Rada města neschvaluje zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy pro
vlastníka pozemku parc. č. 156/4 v k.ú. Bystřice n. P. který je v majetku Města
Bystřie n. P (na pozemek parc. č. 149).
11. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 801,800, 802 k.ú.
Bystřice n. P. o celkové výměře 47m2 za účelem výstavby garáže o dvou stáních
manželům Vránovým. Cena 500,- Kč /m2.
12. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 828,802,803 v k.ú.
Bystřice n. P. o celkové výměře 48 m2 za účelem výstavby garáže o dvou stáních
Petru Štorkovi. Cena 500,- Kč /m2.
13. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 3058/33 a 3061
v k.ú. Bystřice n. P. Janu Václavíkovi.
14. Rada města požaduje doložit od firmy Mytí aut s. r. o. dokumenty o možnosti
realizovatelnosti stavby.
15. Rada města schvaluje právo provést stavbu - uzamykatelný přístřešek do 25 m2
a navazující veřejně přístupný přístřešek do 40 m2 firmě Best Work s. r. o. na
pozemku parc. č. 1959/6 a 1959/5 v k.ú. Bystřice n. P.
16. Rada města schvaluje právo provést stavbu – oplocení na části pozemku
1098/1 Evě Benedikové.
17. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku parc. č. 486/9 v k.ú. Divišov o
výměře 14 m2 Miroslavu Šafránkovi. Cena 20,- Kč /m2.
18. Rada města nedoporučuje ZM prodej budovy čp. 7 na Masarykově náměstí
Ming Nguyenovi.
19. Rada města schvaluje pacht pozemku parc. č. 187/1 v k.ú. Bratrušín Jaromíru
Prokopovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 roky. Cena pachtu 500 Kč/rok.
20. Rada města doporučuje ZM prodej pozemku parc. č. 58/11 v k.ú. Karasín Iloně
Krbůškové. Cena 300,- Kč /m2.
21. Rada města doporučuje vyhotovení GP, kde budou vytvořeny dvě parcely,
jednu si zakoupí jako stavební pozemek pan Rajšner, druhou jako veřejné
prostranství a přípravu na plánovanou komunikaci zakoupí město za cenu 20,Kč/m2. Dále se město bude podílet na prodloužení (protlak) vodovodu pod silnicí
I/19 od nemovitosti pana Ing. Novotného směrem k nové stavební parcele pana

Rajšnera. Přípojku k RD si bude hradit pan Rajšner. Obě koupě pozemku budou
realizovány od pana Buchty, Rovné.
22. Rada města schvaluje právo provést stavbu - zpevnění části pozemku parc. č.
2958/2, v celkové ploše 148,6 m2 za účelem vytvoření odstavné plochy pro
objektem MEGA-TEC s.r.o.

25/7/2015
Popis

Usnesení

: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – J.C.
: Dne 18.5.2015 obdrželo vedení města Žádost o poskytnutí příspěvku od J.C. na
přípravu a samotnou účast na Mistrovství světa IDF v Poreči v Chorvatsku. To vše
přináší zvýšené náklady na přípravu a účast na mistrovství. Žádá proto město o
příspěvek ve výši 10.000,-Kč jako příspěvek na reprezentaci města.
: Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro J.C. ve výši 10.000,-Kč na reprezentaci
a přípravu na Mistrovství světa IDF (International Dart Federation). Rada města
pověřuje finanční odbor přípravou rozpočtového opatření.

26/7/2015

: Schválení příspěvku na podporu technického vzdělávání v Bystřici n.P.

Popis

: Kraj Vysočina připravuje podporu Center technického vzdělávání, která by mimo
jiné měla být prezentována a představena na Technickém fóru 2015. Na poslední
chvíli se VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P. podařilo vstoupit do projektu, a i když škola
není zařazena v centrech, tak díky velmi úspěšné a příkladné spolupráci v praxi
s firmou Wera Werk s.r.o. (coby významného zaměstnavatele ve strojírenství), a
výborné spolupráci s Městem Bystřice n.P. co by zřizovatelem základních škol, bude
zařazena do druhé vlny projektu (viz příloha). Součástí projektu je i možnost získání
stavebnice automobilu (viz příloha), která by sloužila jako mobilní reklama podpory
technického vzdělávání. Kraj má v projektu případnou spoluúčast partnerských
(případně podporujících) firem. Spoluúčast firem byla ve výši 250.000,-Kč. Na
základě dohody ředitelů u paní radní Kraje Vysočina dne 7. 5. 2015 byla částka
snížena na 150.000,- Kč, které škola musí zajistit od partnerů, a zbytek může
zafinancovat z vlastních zdrojů.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem doporučuje zastupitelstvu města schválit
příspěvek ve výši 100 tis. Kč jako spoluúčast na projektu na podporu technického
vzdělávání v Bystřici nad Pernštejnem, který je podpořen Krajem Vysočina. .

Usnesení

27/7/2015

: Zápis ze zasedání DR spol. Areál sportu a kultury s.r.o. ze dne 13.5.2015

Popis

: Předseda Dozorčí rady společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. předložil radě města
zprávu dozorčí rady společnosti ze dne 13.5.2015.
Hospodaření společnosti
skončilo ke konci roku 2014 ztrátou 1.464.986,- Kč (bez střediska KD). Nárůst ztráty
o 330 tis. Kč oproti roku 2013 je způsoben propadem tržeb a zvýšením ztráty na
středisku koupaliště (nepříznivé počasí zejména v srpnu).
Středisko KD skončilo mírným ziskem 262,- Kč.
: Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Areál sportu
a kultury s.r.o. ze dne 13.5.2015.

Usnesení

