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

č. 8 / 2015
konané dne 16.6.2015
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. Blanka Svobodová, Ing. Vladimíra Peňázová, Ing. Zdeněk Mašík,
Věra Hanáková, Mgr. Radek Vojta, David Starý, Ing. Jana Jurošová,
Ing. Roman Kekrt, Ing. Ivan Buchta, Stanislav Loukota, Ing. Michal
Burian, Ph.D.
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 7/2015

:
:

POŘAD SCHŮZE
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/ 2015 Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance
/ 2015 Žádost Diama s.p.,OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
/ 2015 Žádost společnosti Cooper-Standard Automotive s.r.o., Jamská 2191/33, Žďár
n.S. o mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance
/ 2015 Řádná účetní závěrka společnosti Bystřická tepelná s.r.o. za rok 2014
/ 2015 Výpověď z nájmu
/ 2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
/ 2015 Prodloužení výpůjčky
/ 2015 Divišov - oprava cesty k viaduktu
/ 2015 Vytvoření destinace „Koruna Vysočiny“
/ 2015 Prodej pozemku na Voldáně
/ 2015 Prodej pozemku na Rovinkách
/ 2015 Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2014
/ 2015 Schválení dohody o prostorovém uspořádání staveb
/ 2015 Oprava brány na dvůr Příční 405
/ 2015 Oprava kanalizace u tenisových kurtů
/ 2015 Informace o výběrovém řízení na Opravu BD na S II
/ 2015 Pachtovní smlouva
/ 2015 Rozšíření dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně, prodej pozemku
firmě ADOZ s.r.o.
/ 2015 Směrnice o evidenci smluv a objednávek a úhradě účetních dokladů
/ 2015 Směrnice o pravidlech pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
/ 2015 Účetní závěrka společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. za rok 2014
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Žádost firmy Scolarest
Účetní závěrka společnosti Eden servisní, s.r.o. za rok 2014
Rozpočtová opatření
Účetní závěrka společnosti EDEN CENTRE, s.r.o. za rok 2014
Prodej pozemku na stavbu garáže-revokace usnesení rady č. 24/7/2015 bod 11,12
Žádost o příspěvek na účast na MS v elektronických šipkách v Poreči-Chorvatsko
Odměny ředitelů městských společností za rok 2014
Finanční výbor – plán činnosti na rok 2015
Žádost o přidělení bytu v DPS
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z MŽP
Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu – J.R.
Žádost o prominutí nájmu – E.K.
Vyhláška č. 2/2015
Smlouva o zřízení věcného břemene
Kontrolní výbor – zasedání dne 1.6.2015
Schválení finančního daru těžce zdravotně postiženému J.D.

USNESENÍ:
1/8/2015

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

Popis

: Wera Werk podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro svého
pracovníka pana J.H., který ve společnosti pracuje od 25.3.2011.
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 města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro pana J.H. 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

2/8/2015

: Žádost Diama s.p.,OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance

Popis

: Diamo s.p. OZ Dolní Rožínka podal žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti
2+1 pro svého pracovníka pana M.J., který ve společnosti pracuje od 1.4.2014.
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 podniku Diamo.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro pana M.J. 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

3/8/2015

: Žádost společnosti Cooper-Standard Automotive s.r.o., Jamská 2191/33,
Žďár n.S. o mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance

Popis

: Společnost Cooper-Standard Automotive s.r.o., Jamská 2191/33,Žďár n.S. podala
žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro svoji pracovnici paní A.D.,
která ve společnosti pracuje od 10.9.2013.
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 Cooper-Standard Automotive s.r.o.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro paní A. D. za
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností

Usnesení

prodloužení nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování
doby 3 let od přidělení bytu u společnosti Cooper-Standard Automotive s.r.o. Žďár
n,S.

4/8/2015

: Řádná účetní závěrka společnosti Bystřická tepelná s.r.o. za rok 2014

Popis

: Jednatel společnosti, ředitel společnosti a dozorčí rada předložili radě města
v působnosti valné hromady řádnou účetní závěrku za rok 2014. Dozorčí rada
prostudovala tuto závěrku a vyslovila souhlas. Jednatel navrhuje rozdělení zisku
následovně. Hospodářský výsledek – zisk po zdanění za rok 2014 činí 776 558 ,05
Kč. Návrh na rozdělení zisku je 70 202,00 Kč do sociálního fondu (3% mzdových
prostředků ) a 706 356 ,05 Kč do nerozděleného zisku.
: Rada města v působnosti valné hromady společnosti Bystřická tepelná s.r.o.
schvaluje účetní závěrku za rok 2014 a souhlasí s rozdělením zisku společnosti
Bystřická tepelná s.r.o. následovně : zisk po zdanění rozdělit 70 202,00 Kč do
sociálního fondu a 706 356,05 Kč do nerozděleného zisku.

Usnesení

5/8/2015

: Výpověď z nájmu

Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem získalo na základě postoupeného restitučního
nároku pozemek p.č. 3025/5 o výměře 756 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od
ČR – Státní pozemkový úřad. Současně s převodem informoval Státní pozemkový
úřad město, že na město přechází nájemní vztah, který byl uzavřen mezi Státním
pozemkovým úřadem a Agrií Drásov. Ve smlouvě je jednoměsíční výpovědní lhůta.
Agria tento pozemek nepotřebuje. K zániku nájemního vztahu musí dát město
Agrii Drásov výpověď nájmu tohoto pozemku.
: Rada města schvaluje výpověď nájmu pozemku p.č. 3025/5 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem společnosti Agria Drásov.

Usnesení

6/8/2015

: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Popis

: Majitel pozemků sousedících s pozemky ČD v lokalitě nádraží si hodlá vybudovat
na tento pozemek novou NN přípojku. Trasa nové přípojky se dotýká městského
pozemku parc. č. 3025/6. Pro stavební řízení je nutné, aby E.ON jako majitel
přípojky měl smluvně ošetřeny všechny pozemky, kterých se přípojka týká. Věcné
břemeno bude řešeno standardním způsobem. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 1000 Kč + DPH. Smlouva o zřízení
věcného břemene bude uzavřena po zaměření trasy přípojky .
: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch E.ON Distribuce a.s. na pozemku p.č. 3025/6 v k.ú. Bystřice
nad Pernštejnem . Budoucí VB bude uzavřeno úplatně za jednorázovou úplatu 1000
Kč + DPH a na dobu neurčitou.

Usnesení

7/8/2015

: Prodloužení výpůjčky

Popis

: Orel Jednota Rovné má do města ve výpůjčce budovu klubovny areálu hřiště, které
je ve vlastnictví Orla od roku 1992. Tato výpůjčka byla uzavřena na 20 let . Už 3
roky není tento vztah nijak aktualizován. Bylo by potřeba znovu prodloužit
výpůjčku na 10 nebo 20 let , aby ke stavbě byl nějaký právní vztah. Orel nemovitost
udržuje, opravuje a stará se o ni.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s prodloužením výpůjčky na pozemek
parc. č. 70/2 se stavbou pro Orel Jednota Rovné na dobu 10 let.

Usnesení

8/8/2015

: Divišov - oprava cesty k viaduktu

Popis

: V minulém měsíci uzavřely České dráhy závorou dva železniční přejezdy
signalizačního zařízení v Divišově. Tyto přejezdy aktivně užívalo několik vlastníků
polností a zejména lesů. Nyní mají jen tu možnost, že si zajedou pro klíče od závory
na vlakové nádraží do Nového Města na Moravě a České dráhy v tomto úseku a
v domluvený čas sníží rychlost vlakové soupravy tak, aby byla zajištěna bezpečnost

Usnesení

na přechodu.
Jinou možností je zrekonstruovat část již nevyužívané cesty k viaduktu (tzv. Talián),
kde se pod železniční tratí vlastníci bezpečně dostanou na druhou stranu kolejí ke
svým nemovitostem. Náklady jsou odhadovány na 150 tis. Kč.
: Rada města schvaluje opravu cesty k viaduktu v Divišově do částky 150 tis. Kč.

9/8/2015

: Vytvoření destinace „Koruna Vysočiny“

Popis

: ORP Regiony Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Tišnovska a Velkomeziříčska
zahrnují každý na svém území několik význačných turistických cílů jako je hrad
Pernštejn, klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, památka UNESCO poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, moderní Vysočina Aréna s
areálem singletracků u Nového Města na Moravě nebo nové Centrum EDEN v
Bystřici nad Pernštejnem. Celkově však regiony postrádají na „mapě turistického
významu“ své dostatečně důležité a viditelné místo, které si zaslouží i díky množství
dalších, bohužel méně známých, kulturních pamětihodností, unikátních přírodních
krás a příležitostí ke sportu a aktivnímu trávení volného času.
Město Bystřice nad Pernštejnem a region Bystřicka zpracoval v roce 2014 v rámci
projektu SMO Obce sobě strategii rozvoje cestovního ruchu pro vlastní region.
Analytický podklad definoval jako jeden z důležitých cílů "meziregionální
spolupráci" a "destinační management". Proto v rámci jejich realizace přistoupilo
vedení města Bystřice k návrhu meziregionální spolupráce se sousedními regiony s
cílem vytvoření spojitého turistického prostoru mezi městy Tišnov – Nedvědice Bystřice – Nové Město – Žďár - Velké Meziříčí - Velká Bíteš, který bude společně
koordinovat své aktivity a propagaci.
Představitelé 7 zakladatelských subjektů, kterými jsou Město Žďár, Město Nové
Město, Město Bystřice, Městys Nedvědice, Město Tišnov, Město Velká Bíteš a
Město Velké Meziříčí, deklarovali snahu podpořit myšlenku spojení turistického
potenciálu svých regionů ke společné nabídce a propagaci regionu na trhu cestovního
ruchu pod společnou značku. Takto fungující nová turistická destinace pak bude
moci lepší a komplexnější informovaností a nabídkou turistických příležitostí a
služeb zajistit delší pobyt návštěvníka v území. To se pozitivně odrazí i na vyšším
ekonomickém profitu z cestovního ruchu pro obce i podnikatele v území lépe, než
jsou schopny jednotlivé regiony nabídnout samy.
Turistická destinace definovala pro svůj region název "Koruna Vysočiny" jako
společenství unikátních turistických cílů, v jehož rámci ovšem bude zachována
specifikace předností jednotlivých zapojených regionů dle erbovní symboliky
Tišnovsko = brána Vysočiny
Nedvědicko = pohádka Vysočiny
Bystřicko = ráj Vysočiny
Novoměstsko = srdce Vysočiny
Žďársko = hvězda Vysočiny
Velkomeziříčsko = most Vysočiny
Bítešsko = krojovaná Vysočina
Pro formát založení turistické destinace a destinačního managementu spojeného
regionu je navrženo vytvoření sdružení zakladatelských subjektů ve spolek zapsaný
u rejstříkového soudu s vlastní právní subjektivitou, řídící se stanovami sdružení.
Spolek bude po svém založení otevřen vstupu nových členů z řad obcí, svazků obcí,
veřejných sdružení i soukromých subjektů.
Zastupitelům je předkládána zakladatelská dokumentace (memorandum, stanovy,
příspěvkový řád s rozpočtem, přihláška a smlouva o partnerství) sdružení k
projednání a schválení na radách a zastupitelstvech zakladatelských subjektů.
Definitivní podpis o založení turistické destinace Koruna Vysočiny bude realizován
po projednání vzniku turistické destinace v jednotlivých zastupitelstvech, které jsou
zakládajícími subjekty, a to po 30.6.2015.
: 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení v souladu s § 84 odst. 2., písm.
e) založení spolku Koruna Vysočiny, z.s., Příční 405, 593 01 Bystřice nad

Usnesení

Pernštejnem a účast města v tomto spolku.
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení stanovy tohoto spolku dle
přílohy materiálu.
3. Rada města doporučuje zastupitelstvu pověřit místostarostu města Josefa Vojtu
zastupováním města v tomto spolku.
4. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení uzavření memoranda o rozvoji
spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna
Vysočiny dle přílohy materiálu.
5. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení poskytnutí členského
příspěvku města spolku Koruna Vysočiny, z.s. za rok 2015 ve výši 150 tis. Kč.
6. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení uložení odboru financí a
živnostenského úřadu MěÚ zapracovat členský příspěvek města spolku Koruna
Vysočiny, z.s. na rok 2016 do návrhu rozpočtu města na rok 2016.
7. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení sídlo spolku Koruna Vysočiny,
z. s. na adrese Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405.

10/8/2015

: Prodej pozemku na Voldáně

Popis

: Minulé zastupitelstvo schválilo záměr na prodej pozemku po zbývajících dvou
pavilonech bývalé školky na Voldáně. Součástí záměru byla demolice stávajícího
objektu a následná výstavba deseti minidomků.
Na vypsaný záměr se přihlásila jediná firma, a to firma Voldán CZ s. r. o., jejímž
jednatelem je ing. Bohumil Kotlán ml. Na základě záměru byla vypracována
smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. Návrh smlouvy byl s investorem
projednán.
: Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení smlouvu o uzavření budoucí
kupní smlouvy na prodej pozemku pč. 1099/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem o
výměře 1081 m2 za cenu 400 Kč/m2 firmě Voldán CZ, IČ: 03982866, se sídlem
Poděbradská 576/152, Hloubětín, 198 00 Praha 9. Smlouva je nedílnou součástí
usnesení.

Usnesení

11/8/2015

: Prodej pozemku na Rovinkách

Popis

: Minulé zastupitelstvo schválilo záměr na prodej pozemků o výměře cca 0,9 ha za
účelem přípravy 11 stavebních parcel za cenu dle znaleckého posudku - 130 Kč/m2
Jedná se o pozemek ohraničený ulicemi K Domanínku, Starý dvůr a Za Rybníčkem.
Podmínkou dále bylo, že investor musí vybudovat na své náklady technickou a
dopravní infrastrukturu a po jejím vybudování ji předat jednotlivým správcům.
V případě města by byla bezúplatně předána dešťová kanalizace, komunikace,
chodníky, veřejné osvětlení, místní rozhlas a datová síť.
Na vypsaný záměr se přihlásila jediná firma, a to bystřická firma SPH Stavby s. r. o.
Na základě záměru byla vypracována smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy.
Návrh smlouvy byl s investorem projednán.
: Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení smlouvu o uzavření budoucí
kupní smlouvy na prodej části pozemků p.č. 3052/33, 3052/34, 3060, 3061, 3058/46,
3059/2, 3052/43 o výměře cca 9000 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem za cenu
130 Kč/m2 firmě SPH Stavby, IČ: 26230470, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem,
Průmyslová 1414. Smlouva je nedílnou součástí usnesení.

Usnesení

12/8/2015

: Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2014

Popis

: Předseda představenstva společnosti TS města, a.s. Ing. Roman Kekrt předložil radě
města výroční zprávu společnosti za rok 2014 a účetní závěrku s přílohami. Zpráva
auditora a jeho výrok je bez výhrad.
Dále předložil návrh na schválení auditorské společnosti pro ověření účetní závěrky
pro rok 2015.
: 1. Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s.
− bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami

Usnesení

− bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti o stavu majetku k 31.12.
2014
− schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2014, která vykazuje zisk ve výši
2 442 791,32 Kč
− souhlasí s následným zúčtováním zisku na
účet 421100 – základní rezervní fond 123 000,00 Kč
účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let
819 791,32 Kč
účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let
0,00 Kč
účet 364100 – výplata podílu na zisku
1 500.000,00 Kč
Výplata podílu na zisku bude vyplacena na běžný účet akcionáře – Města Bystřice
nad Pernštejnem do 15.7.2015.
2. Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s. schvaluje pro
ověření účetní závěrky pro rok 2015 společnost A.C.A. Audit, s.r.o., Žďár nad
Sázavou.

13/8/2015

: Schválení dohody o prostorovém uspořádání staveb

Popis

: 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
vypořádání staveb. Tato dohoda vznikla z důvodu vybudování nové dešťové
kanalizace v ulici Pod Horou, kde se bude budovat i nový chodník, rekonstruovat
vodovod a kanalizace. Nová dešťová kanalizace bude zasahovat do ochranných
pásem kanalizace a vodovodu.
: Rada města schvaluje dohodu o prostorovém uspořádání staveb pro stavbu dešťová
kanalizace ul. Pod Horou mezi SVK Žďársko, VAS a Městem Bystřice nad
Pernštejnem

Usnesení

14/8/2015

: Oprava brány na dvůr – ulice Příční 405

Popis

: Z důvodu zamezení vjezdu a parkování cizích aut na dvoře městského úřadu bude
instalována automatická závora místo nefunkční stávající brány. Ovládání závory
bude prováděno dálkovými ovladači.
Celková částka dle nabídky je 75 500 Kč s DPH.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem odkládá rozhodnutí o pořízení a montáži
automatické závory a ukládá odboru správy majetku a investic dopracovat a
precizovat poptávkové řízení.

Usnesení

15/8/2015

: Oprava kanalizace u tenisových kurtů

Popis

Usnesení

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení opravu tlakové kanalizace u tenisových kurtů v Bystřici nad Pernštejnem.
Dne 8. 6. 2015 dostal odbor SMI od Sportovní haly upozornění na vytékající vodu u
tenisových kurtů. Při pochůzce s údržbou letního koupaliště a tenisových kurtů bylo
zjištěno, že voda vytéká pouze při čištění bazénů. Přepady a odpady z bazénů jsou
zaústěny do tlakové kanalizace. Havárie se zřejmě stala při zasýpání VN přípojky
pro zimní stadion. Na opravě se město domlouvá s firmou SPH Stavby. Cenová
nabídka nebyla ke dni konání rady města zpracována, dle odhadu se oprava bude
pohybovat v řádech desetitisíců.
: Rada města schvaluje opravu tlakové kanalizace.

16/8/2015

: Informace o výběrovém řízení na Opravu bytových domů na S II

Popis

: Odbor správy majetku a investic předložil Radě města na vědomí informaci o
probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací na akci Oprava
bytových domů na S II. Celá zakázka byla dle rozpočtu od projektanta za
43 123 000,- Kč. V rámci výběrového řízení byla zakázka rozdělena na 3 části:
1)Bytové domy č.p. 921 - 929 předpokládaná hodnota 14 815 000,- bez DPH
2)Bytové domy č.p. 933 – 938 a 948 – 949 předpokládaná hodnota 15 427 000,-bez
DPH

Usnesení

3)Bytový dům č.p. 939 – 947 včetně bourání stávající části kotelny a sadových úprav
předpokládaná hodnota 12 886 000,- bez DPH
V pondělí 8.6.2015 byly otevřeny obálky s nabídkami. Celkem bylo podáno 5
nabídek, a to od firem REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o., Sdružení firem TS
města a.s. a STAVOFLOS s.r.o., Sdružení firem STAREDO s.r.o. a SPH Stavby
s.r.o., REKO a.s. a Sdružení firem Petr Lupoměch a TRIKAS s.r.o.
Hodnotící kritérium pro tuto veřejnou zakázku je nejnižší nabídková cena a tu
v části 1 dalo Sdružení firem TS města a.s. a STAVOFLOS s.r.o. ve výši 7 800 565
,- bez DPH.
V části 2 dalo nabídku s nejnižší nabídkovou cenou opět sdružení firem TS města
a.s. a STAVOFLOS s.r.o. a to ve výši 8 149 623,- Kč bez DPH
V části 3 dal nejnižší nabídkovou cenu uchazeč Petr Lupoměch a TRIKAS s.r.o a
to ve výši 7 279 890,99 ,- bez DPH.
Celková nabídková cena za všechny části je 23 230 078,99,- bez DPH což je 53,87%
z původních rozpočtovaných cen.
Nyní probíhá hodnocení nabídek, po kterém bude odbor SMI opět radu informovat a
žádat o rozhodnutí k podpisu smlouvy.
: Rada města bere na vědomí informace o výběrovém řízení.

17/8/2015

: Pachtovní smlouva

Popis

: Paní E.B. požádala město o pronájem pozemku vedle polikliniky na zahrádku. Rada
doporučila zveřejnění záměru a nyní po schválení lze uzavřít pachtovní smlouvu .
Záměr byl zveřejněn.
: Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s p. E.B. na část pozemku p.č.
1093 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem o výměře 80 m2. Roční pachtovné 112 Kč.

Usnesení

18/8/2015
Popis

Usnesení

: Rozšíření dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně, prodej
pozemku firmě ADOZ s. r. o.
: V současné době jsou všechny inženýrské sítě v průmyslové zóně pouze podél
silnice v ulici Průmyslová. Některé, zejména vodovodní řad, už má nedostatečnou
kapacitu. Vzhledem k zájmu firmy ADOZ s.r.o. a i ostatních firem, je nutné rozšíření
dopravní a technické infrastruktury.
Realizace by proběhla ve dvou etapách. V 1. etapě budou postaveny hlavní řady
technické infrastruktury, veřejné osvětlení a cca 100 m komunikace do průmyslové
zóny ze silnice II/388 (na Rodkov). I. etapa je dle hrubých odhadů rozpočtována na
cca 10 mil Kč. bez DPH a realizace by proběhla do července 2016. V druhé etapě
bude dobudována páteřní komunikace, dešťová kanalizace, zaokruhování vodovodu
dle požadavků VaS, a.s. Tato etapa by měla dle odhadů stát cca 11 mil. Kč bez DPH.
Město dojednává možnost získat dotaci na zasíťování této plochy I. a II. etapy
v rámci dotačních programů Czechinvestu.
Firma ADOZ s .r. o. žádá o prodej pozemku v průmyslové zóně o velikosti cca 1,9
ha. Firma ADOZ, a.s. sídlí v pronajatých budovách od firmy Zemědělské a dopravní
techniky, a.s. V současné době má včetně svých 4 prodejních poboček celkem 60
zaměstnanců. Stávající skladovací a výrobní kapacity v pronajatých budovách už
firmě nedostačují. Vzhledem k zvyšujícímu se zájmu o výrobky firmy a rozšiřování
výrobních kapacit rozhodlo její vedení o přesídlení firmy do průmyslové zóny.
S výstavbou areálu má v plánu začít v roce 2016.
: 1. Rada města schvaluje pořízení projektové dokumentace pro následné povolovací
procesy pro I. a II. etapu zasíťování průmyslové zóny – zastavitelná plocha Z 111.
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozšíření dopravní a
technické infrastruktury v průmyslové zóně – I. etapa, s realizací do 31. 7. 2016.
3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p.č.
2958/35 o výměře 18175 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem za cenu 100 Kč/m2
firmě ADOZ s. r. o., IČ: 46345876, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, K Ochozi
662.

19/8/2015

: Směrnice o evidenci smluv a objednávek a úhradě účetních dokladů

Popis

: V rámci zefektivnění procesu schvalování smluv a objednávek a s tím souvisejícího
následného zveřejňování smluv byl vypracován návrh Směrnice o evidenci smluv a
objednávek a úhradě účetních dokladů Města Bystřice nad Pernštejnem, se kterou
vedení města tímto seznamuje radu města.
Součástí směrnice je i Příloha č. 2 „Pověření starosty a místostarosty města
k podepisování smluv bez předchozího schválení radou města, kde byly upraveny
finanční limity a doplněny 2 druhy smluv. Případné změny této přílohy bude vždy
schvalovat rada města.
: Rada města schvaluje Směrnici č. 3/2015 o evidenci smluv a objednávek a úhradě
účetních dokladů Města Bystřice nad Pernštejnem a dále schvaluje přílohu č. 2
„Pověření starosty a místostarosty města k podepisování smluv bez předchozího
schválení rady města, kterou se ruší Pověření schválené usn. č. 4/4/2015 ze dne
17.3.2015 a usn. č. 9/5/2015 ze dne 7.4.2015.

Usnesení

20/8/2015

: Směrnice o pravidlech pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí

Popis

: Vzhledem k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů bylo nutné upravit pravidla pro poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí v souladu s tímto předpisem. To se dotýká
i všech grantových programů.
: Rada města schvaluje Směrnici č. 4/2015 o pravidlech pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem.

Usnesení

21/8/2015

: Účetní závěrka společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. za rok 2014

Popis

: Jednatel společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. předložil radě města výroční zprávu
společnosti za rok 2014 a účetní závěrku s přílohami. Dále předložil dokument
s definovanými možnostmi na zlepšení hospodaření společnosti.
: Rada města Bystřice n. P. ve funkci valné hromady společnosti Areál sportu a
kultury s.r.o. schvaluje :
-Účetní závěrku společnosti za rok 2014
-Rozhodnutí společníka ve funkci valné hromady
- Hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 1 464 723,87 Kč v účetním období 2014
-Úhradu ztráty v plné výši jediným společníkem
Rada bere na vědomí návrhy na zlepšení hospodaření předložené jednatelem
společnosti.

Usnesení

22/8/2015

: Žádost firmy Scolarest

Popis

: Ředitel provozu pro sektor školství předkládá radě města žádost na navýšení
surovinových limitů pro žáky škol a zdůvodnění tohoto záměru.
Rada
města Bystřice n. P. schvaluje navýšení potravinových limitů pro žáky škol dle
:
návrhu, a to od 1.9.2015

Usnesení

23/8/2015

: Účetní závěrka společnosti Eden servisní, s.r.o. za rok 2014

Popis

: Jednatel společnosti Eden servisní, s.r.o. předložil radě města výroční zprávu
společnosti Eden servisní, s.r.o. za rok 2014 a účetní závěrku
: Rada města Bystřice n. P. ve funkci valné hromady společnosti Eden servisní, s.r.o.
schvaluje :
-Účetní závěrku společnosti za rok 2014
-Rozhodnutí společníka ve funkci valné hromady
-Hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 28 939,39 Kč
-DR souhlasí se zaúčtováním ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let

Usnesení

24/8/2015

: Rozpočtová opatření

Popis

: Finanční odbor předložil radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření č.
24 – 38 a příjmová rozpočtová opatření v č. 5-9.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje provedení výdajových rozpočtových opatření č.
24 – 38 a příjmových rozpočtových opatření č. 5-9.

25/08/2015 : Účetní závěrka společnosti EDEN CENTRE, s.r.o. za rok 2014
Popis

Usnesení

: Pro společnost EDEN CENTRE, s.r.o., jejímž hlavním a drtivě převažujícím
předmětem činnosti je provozování zemědělské činnosti v kravínu na Nových
Dvorech a na polnostech ve vlastnictví města, byl rok 2014 druhým úplným rokem
jejího provozu. Nyní předkládá valné hromadě společnosti, jejíž působnost vykonává
rada města, Řádnou účetní závěrku za rok 2014.
Oproti roku předešlému došlo k výraznému zlepšení hospodářského výsledku.
Účetní ztráta společnosti za rok 2014 činí -248 tis. Kč, při vyloučení odpisů ( které
jsou nákladem, ale nikoliv výdajem, neboť se nikomu neplatí ) se dostává do
kladných čísel ve výši cca 270 tisíc Kč.
Hlavní příčinou zlepšení hospodářského výsledku oproti roku 2013 je organizační
změna spočívající v přesunu poloviny osobních nákladů na ředitele Ing. Buriana do
společnosti Eden servisní, tj. na středisko Centrum zelených vědomostí. Zbylá část
zlepšeného HV jde na vrub vlastnímu zlepšenému hospodaření, kterého bylo
dosaženo primárně snížením nákladů, vliv zvýšení tržeb z vlastní produkce byl
druhotný.
Účetní závěrku společnosti projednala dne 1. června 2015 dozorčí rada, která i
s ohledem na fakt, že účetní ztráta společnosti je fakticky tvořena odpisy, vyslovila
bez výhrad souhlas s tím, aby ztráta byla vypořádána jejím přeúčtováním na účet
ztráty minulých let.
: Rada města ve funkci valné hromady společnosti EDEN CENTRE, s.r.o. schvaluje
Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 a rozhoduje o úhradě ztráty
společnosti ve výši 248.387,43 Kč jejím převedením na účet neuhrazené ztráty
minulých let.

26/8/2015

: Prodej pozemku na stavbu garáže-revokace usnesení rady č. 24/7/2015
bod 11 a 12

Popis

: Rada města schválila na svém zasedání dne 19. 5. 2015 usnesení č. 24/7/2015,
kterým v bodech 11 a 12 doporučila vyhovět žádostem o prodeji části pozemků pč.
800, 801, 802, 803, 828 za účelem stavby garáží manželům V. a P.Š. Podmínkou
byla nutnost prověřit, zda navržený záměr nebude mít vliv na udržitelnost dotace na
revitalizaci zeleně ze SFŽP, která proběhla i v žádaném prostoru a jejíž udržitelnost
je stanovena do roku 2023.
K dotazu města na udržitelnost projektu projektová manažerka SFŽP uvedla, že
město Bystřice pod Pernštejnem je zodpovědné za dodržení 10ti leté udržitelnosti a
dodržování smluvních podmínek a podmínek stanovených v Rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Povolením stavebního záměru by podle názoru SFŽP došlo
k porušení těchto podmínek. Nahrazení revitalizované zeleně zelení na střeše objektu
tak, jak navrhuje stavebník, nebude naplňovat smysl, účel a cíle dotace.
Z výše uvedených důvodů je patrné, že žádostem nemůže být vyhověno minimálně
po dobu udržitelnosti dotace.
: Rada města revokuje usnesení rady města č. 24/7/2015 ze dne 19.5.2015 v bodech
11 a 12 tak, že jejich text ruší a nahrazuje jej novým zněním :
Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 801,800, 802 k.ú.
Bystřice n. P. o celkové výměře 47 m2 za účelem výstavby garáže manželům V.
Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 828,802,803 v k.ú.
Bystřice n. P. o celkové výměře 48 m2 za účelem výstavby garáže P.Š.

Usnesení

27/8/2015

: Žádost o příspěvek na účast na MS v elektronických šipkách v Poreči

Popis

: Dne 26.5.2015 vedení města obdrželo žádosti o příspěvek na podporu účasti šipkařů
V.S. a J.N. na MS v elektronických šipkách v Chorvatsku. 18-ti letí šipkaři žádají o
podporu ve výši 6.000,- Kč pro J.N.a 8.000,- Kč pro V.S.

Usnesení

Jedná o juniory, kteří stojí v čele republikového žebříčku juniorů a odcestovali na
MS, které v těchto dnech probíhá v Poreči.
: Rada města Bystřice n. P. neschvaluje příspěvek na účast V.S. a J.N. na MS
v elektronických šipkách.

28/8/2015

Odměny ředitelů městských společností za rok 2014

Popis:

Rada města projednala návrh odměn ředitelům městských společností za rok 2014.
Zálohy na odměny za rok 2014 byly jednotlivým ředitelům schváleny 2.12.2014
usnesením rady č. 3/14/2014 a vyplaceny ve mzdě za prosinec 2014. Rada města
schválila doplatky odměn ředitelům městských společností dle návrhu předloženého
starostou a místostarostou města. Návrh odměn je uveden v příloze.
Rada města ve funkci valné hromady společností založených Městem Bystřice nad
Pernštejnem
schvaluje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů doplatky ročních odměn ředitelů městských společností za rok 2014 dle
Přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. Doplatek odměn bude vyplacen ve
výplatním termínu červen 2015.

Usnesení

29/8/2015

Finanční výbor – plán činnosti na rok 2015

Popis:

Finanční výbor projednal na svém zasedání dne 11. 5. 2015 plán činnosti finančního
výboru na rok 2015 a předkládá ho na vědomí radě města a ke schválení zastupitelstvu
města dne 24.6.2015.
Plán činnosti finančního výboru na rok 2015 obsahuje :
-

Klikací rozpočet s vybranou investiční akcí a návrhem na zkušební verzi pro
rok 2015

-

Posouzení výhodnosti plantáží rychle rostoucích dřevin

-

Návrh rozpočtu města na rok 2016

-

Seznámení se s hospodařením vybraných organizací založených městem
Bystřice n. P.

Usnesení

Rada města bere na vědomí plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města ze
dne 11.5.2015 a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

30/8/2015

: Žádost o přidělení bytu v DPS

Popis

: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádá o přidělení bytu v DPS panu J.H. Pan H.
má přiznanou invaliditu III. stupně, v DPS bude bydlet sám, bude využívat
pečovatelskou službu- donáška obědů, dovoz k lékaři, praní prádla, další služby dle
zdravotního stavu.
: Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS panu J.H.

Usnesení

31/08/2015 : Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z MŽP
Popis

: Z Ministerstva životního prostředí byla městu přiznána dotace na zateplení
Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem.
Stejně tak jako u všech předešlých dotací administrovaných Státním fondem ŽP je
povinností města doložit doklad o tom, že přijetí dotace bylo řádně projednáno a
schváleno v radě města.
Dotace byla městu poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Snížení energetické náročnosti objektu Kulturního domu v Bystřici nad
Pernštejnem“ vydaného dne 3. června 2015. Na jeho základě nám je poskytnuta
dotace ve výši 2.550.067,- Kč.

Usnesení

: Rada města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí na realizaci
akce „Snížení energetické náročnosti objektu Kulturního domu v Bystřici nad
Pernštejnem“ ve výši 2.550.067,- Kč za podmínek stanovených v Rozhodnutí o
poskytnutí dotace.

32/8/2015

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

Popis

: Manželé R. bydlí v městském bytě o velikosti 2+1. V současné době se budou
stěhovat do rodinného domu. V tomto bytě provedli rekonstrukci bytového jádra
včetně elektroinstalace, položili podlahy.
Manželé R. žádají radu o převod nájemní smlouvy na J.H. S ní se dohodli na
kompenzaci nákladů za provedené úpravy. Paní J.H. nabízí předplacené nájemné ve
výši 50 000,- Kč.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 paní J.H. za
smluvní nájemné 39,- Kč/m2. Nájemní smlouva bude na dobu určitou jeden rok
s možností prodloužení. Podmínkou přidělení bytu je složení předplaceného
nájemného ve výši 50 000,- Kč na účet pronajímatele.

Usnesení

33/8/2015

: Žádost o prominutí nájmu – E.K.

Popis

: Paní E.K. bydlí v městském bytě o velikosti 2+1. Z osobních důvodu se potřebuje
odstěhovat z Bystřice. Výpověď z nájmu podala v červnu 2015. Výpovědní doba je
ze zákona 3 měsíční, skončí tedy nejpozději 30.9.2015.
Paní K. žádá radu o prominutí nájmu za 2 měsíce / srpen a září 2015/.
Odbor bytového hospodářství nedoporučuje prominout paní K. nájemné za dva
měsíce vzhledem k tomu, že město má více takovýchto případů a je nutno ke všem
přistupovat stejně. Nikomuse nepromíjí nájemné ve výpovědní době.
Jediná možnost, jak zkrátit placení nájemného, je přidělit tento byt žadatelům
schváleným v radě /UD, Wera/. Poté, co paní K. byt vrátí zpět pronajímateli,
nabídne město tento byt některému ze schválených žadatelů. Pokud bude byt
obsazen, nájem bude paní K. ukončen dnem přidělení bytu novému nájemníkovi.
: Rada města neschvaluje prominutí nájemného za měsíce srpen a září 2015 paní E.K.
Byt bude po vrácení pronajímateli nabídnut žadatelům schváleným v radě a
v případě obsazení bytu novým nájemníkem bude paní K. nájem ukončen ke dni
přidělení bytu novému nájemníkovi.

Usnesení

34/8/2015

: Vyhláška města č. 2/2015

Popis

:

Usnesení

Zákonem č. 229/2014 Sb. byl novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Podstatou změnou, kterou tato novela přináší, je povinnost obce třídit a separovat
biologické odpady minimálně rostlinného původu a kovy.
Vzhledem k tomu, že stávající vyhláška města č. 2/2011, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů neupravuje třídění biologického odpadu rostlinného původu a třídění kovů,
bylo nutné dát místní právní úpravu do souladu s platnou legislativou.
Ministerstvo vnitra ČR vydalo v této souvislosti vzorovou vyhlášku pro obce. Za
použití vzorové vyhlášky a po projednání návrhu vyhlášky se společností TS města
a.s. byl zpracován návrh vyhlášky č. 2/2015, který byl odsouhlasen Ministerstvem
vnitra ČR.
V zájmu zajištění přehlednosti místních vyhlášek je vhodné namísto změn a
doplnění stávající vyhlášky přijmout vyhlášku novou a zrušit předcházející vyhlášku,
která upravovala od roku 2011 nakládání s komunálními odpady.
: Rada města schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky města č. 2/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bystřice
nad Pernštejnem a doporučuje zastupitelstvu města vydat podle § 84 odst. 2 písm. h)
zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Vyhlášku č. 2/2015.

35/8 /2015 : Smlouva o zřízení věcného břemene
Popis

Usnesení

: Obec Věchnov prováděla plynofikaci a vedení plynovodu přechází přes jeden
pozemek, který je ve vlastnictví města Bystřici nad Pernštejnem. Jedná se o
komunikaci na Železinku. V souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene lze po zaměření uzavřít smlouvu o zřízení VB.
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet , s.r.o.
spočívající v právu zřízení , provozování , údržby a oprav plynárenského zařízení na
pozemku p.č. 1286/4 v k.ú. Věchnov. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1631 Kč + DPH.

36/8/2015

Kontrolní výbor – zasedání dne 1.6.2015

Popis:

Kontrolní výbor projednal na svém zasedání dne 1.6.2015 Status a Jednací řád
kontrolního výboru a Kontrolní řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Bystřice
nad Pernštejnem. Oba tyto dokumenty předkládá radě města na vědomí s tím, že
dokumenty budou předloženy ke schválení zastupitelstvu dne 24.6.2015.
Kontrolní výbor konstatoval na svém zasedání, že po rezignaci Ing. Oty Lipovského je
počet členů výboru sudý. Dle ust. § 118 odst. 2 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích musí
být počet členů výboru lichý, proto doporučuje zastupitelstvu města doplnit kontrolní
výbor o jednoho člena.
Starosta města vyzval po rezignaci Ing. Oty Lipovského ze dne 1.5.2015 zástupce
KDU-ČSL, aby za tuto stranu, která má zastoupení v zastupitelstvu města, navrhl
jiného člena. KDU-ČSL navrhla na uvolněné místo Mgr. et Mgr. Jaroslava Švestku.
Kontrolní výbor se na svém zasedání zabýval zápisem ze zasedání rady města č. 7 ze
dne 19.5.2015 a k bodu 2/7/2015 přijal usnesení, podle kterého doporučuje, aby
zastupitelstvo města revokovalo usnesení rady města č. 2/7/2015 ze dne 19.5.2015,
neboť nákup ledkové stěny je nehospodárný. V rozpočtu na rok 2015 je na nákup
ledkové stěny schválena částka 400 tis. Kč, ale rada města tuto částku navýšila o 200
tis. Kč bez DPH, s DPH se jedná o navýšení o 326 tis. Kč.
1) Rada města
bere na vědomí Status a Jednací řád kontrolního výboru a
Kontrolní řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Bystřice nad
Pernštejnem a doporučuje zastupitelstvu města tyto dokumenty ke schválení.
2) Rada města bere na vědomí rezignaci Ing. Oty Lipovského na funkci člena
kontrolního výboru zastupitelstva města a nedoporučuje zastupitelstvu města
zvolit členem kontrolního výboru pana Mgr. et Mgr. Jaroslava Švestku.
3) Rada města bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 1.6.2015 a
usnesení KV k bodu rady města č. 2/7/2015 ze dne 19.5.2015, kterým rada
města schválila navýšení částky na nákup ledkové stěny v prostorách
amfiteátru na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem do 200 tis. Kč.
4) Rada města rozhodla nerevokovat svoje usnesení č. 2/7/2015 ze dne
19.5.2015.
5) Rada města doporučuje zastupitelstvu města nerevokovat usnesení rady města
č. 2/7/2015 ze dne 19.5.2015.

Usnesení

37/8/2015 : Schválení finančního daru těžce zdravotně postiženému J.D.
Popis
: V sobotu 21.6.2015 pořádá SK Bystřice nad Pernštejnem charitativní fotbalový
turnaj mladších přípravek „pro Honzíka“. Jedná se o charitativní akci na podporu
těžce zdravotně postiženého J.D.
Vedení města navrhuje, aby rada města schválila finanční dar ve výši 20.000,- Kč
„pro Honzíka“ a aby se tím město připojilo k této charitativní akci. Darovací
smlouvu by město uzavřelo se zákonnými zástupci Honzíka.
Usnesení
: Rada města schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč těžce zdravotně postiženému
J.D.

