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

č. 9 /2011
konané dne 28.6.2011
v místní části Karasín ve 14:30 hodin
Přítomni

Ing. Karel Pačiska, Mgr. Alois Bouček, MUDr. Pavel Lukša, Mgr.
Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Aleš Ptáček

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
:
: Bc. Josef Vojta

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 8/2011

:
:
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Stanovení platu ředitele ZŠ Nádražní Bystřice n.P.
Změna osobního ohodnocení ředitele DDM
Odměna ředitelce ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615 k odchodu do důchodu
Žádost o přidělení bytu – M.K.
Žádost firmy Wera Werk s.r.o. o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
Žádost o přidělení bytu – M.K.
Schválení příspěvku na odpisy dle odpisových plánů PO ZUŠ a DDM
Rozpočtová opatření
Odměny ředitelů městských společností za rok 2010
Změna nařízení Města Bystřice n.P. č. 1/2004
Žádost o přidělení bytu – manželé N.
Fond rozvoje bydlení – výzva č. 2
Věcná břemena E.ON
Schválení komise pro VZ – technologické centrum
Kontrola průběžného stavu čerpání grantové podpory v programu „Počin
přispívající k rozvoji kulturního a společenského života města“ za I. pololetí 2011
a rozdělení finančních příspěvků z tohoto grantu ve II. kole grantového řízení
2011
Přidělení bytu v DPS – na vědomí
Žádost o použití znaku města –cyklistický závod VYSOČINA 2011
Žádost o finanční podporu na ekologické aktivity

PV POŘAD SCHŮZE OŘAD SCHŮZE POŘAD SCHŮZE

USNESENÍ:
1/9/2011
Popis

: Stanovení platu ředitele ZŠ Nádražní Bystřice n. P.
: V souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a zákoníku práce byl radě města předložen ke schválení návrh
platového výměru Mgr. Martina Horáka, který byl jmenován ředitelem ZŠ Nádražní

Usnesení

2/9/2011
Popis

Usnesení

3/9/2011
Popis

Usnesení

4/9/2011
Popis

Usnesení

5/9/2011
Popis

Usnesení

6/9/2011
Popis

Bystřice n. P. k 1.8.2011.
Návrh jednotlivých složek platu předkládáme v příloze.
: Rada města Bystřice n. P. stanovuje plat řediteli ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
panu Mgr. Martinovi Horákovi dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.
: Změna osobního ohodnocení ředitele DDM
: Dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce lze poskytnout osobní příplatek.
Dle školského zákona platové náležitosti statutárních orgánů škol a školských
zařízení – ředitelů škol a školských zařízení se svěřuje tomu, kdo statutární orgán do
funkce jmenuje, tedy zřizovateli.
Ředitel DDM Ing. Karel Krondráf byl jmenován k 1.1.2011 a byl mu stanoven
osobní příplatek, který odbor správní a školství navrhuje po půl roce navýšit.
: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje osobní příplatek Ing. Karlu
Krondráfovi s účinností od 1.9.2011 ve výši dle přílohy, která je nedílnou součástí
usnesení.
: Odměna ředitelce ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 k odchodu do důchodu
: Dle § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce lze poskytnout odměnu při
prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod. Dle
školského zákona tuto odměnu a další platové náležitosti ředitelů škol a školských
zařízení se svěřuje tomu, kdo statutární orgán do funkce jmenuje, tedy zřizovateli.
: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Bystřice
n. P., Nádražní 615 Mgr. Alexandře Gabrielové ve výši dle přílohy, která je nedílnou
součástí usnesení.
: Žádost o přidělení bytu – M.K.
: Paní M.K. si podala žádost o přidělení bytu 2+1 v Bystřici n.P. Po změně směrnice o
výběrovém řízení na byty paní K. nesplní podmínku trvalého pobytu ve správním
obvodu našeho města. Nabízí předplacené nájemné ve výši 100 000,- Kč.
: Rada souhlasí s přidělením bytu o velikosti 2+1 paní M.K. za smluvní nájemné ve
výši 39,- Kč/ m2 . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok.
Podmínkou přidělení bytu je složit předplacené nájemné ve výši 100.000,-Kč.
: Žádost firmy Wera Werk s.r.o. o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
: Firma Wera Werk s.r.o. podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1
pro svého zaměstnance, který zde pracuje jako technolog galvanovny od loňského
roku. Nyní bydlí ve Žďáře n.S. a chtěl by se s rodinou přestěhovat do Bystřice .
V současné době má Wera Werk přidělen pro své zaměstnance pouze 1 byt. Na
jednání rady dne 22.11.2005 pod č.j. 6/19/2005 bylo schváleno přidělení celkem 4
bytů.
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. Ve smlouvě bude
uvedena podmínka odpracování doby 5 let od přidělení bytu v podniku Wera Werk.
: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 pro pana J.J. za
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností
prodloužení nájemní smlouvy.
: Žádost o přidělení bytu – M.K.
: Paní M.K. si podala žádost o přidělení bytu 1+1 v Bystřici n.P. V současné době

Usnesení

7/9/2011
Popis

Usnesení

8/9/2011
Popis:
Usnesení

9/9/2011
Popis:

Usnesení

10/9/2011
Popis

bydlí s dcerou a její rodinou v bytě 2+1 a její syn bydlí v bytě 3+1 na S I . Syn se
bude stěhovat do rodinného domu a byt bude vracet městu. Paní K. žádá o
mimořádné přidělení bytu 1+1, protože byt 3+1 po synovi je pro ni zbytečně velký.
Mohla by se do něj nyní přihlásit a došlo k přechodu nájmu bytu.
: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 paní M.K. za smluvní
nájemné ve výši 39,- Kč/ m 2 za podmínky vrácení bytu o velikosti 3+1 městu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok. Podmínkou přidělení
bytu je vedle vrácení bytu o velikosti 3+1 složení předplaceného nájemného ve výši
50 000,- Kč.
: Schválení příspěvku na odpisy dle odpisových plánů pro PO ZUŠ a DDM
: Rozhodnutím zastupitelstva o vzniku našich nových PO – DDM a ZUŠ a schválením
zakládací listiny, kde je movitý majetek organizaci předán formou daru a nemovitý
majetek svěřen do správy vzniká zřizovateli dle zák. č. 250/2000 Sb. povinnost
dokrýt odpisy majetku formou příspěvku.
Odpisy pro ZUŠ – movitý majetek – 34.579,00 Kč
Nemovitý majetek – 31.458,00
Odpisy pro DDM – movitý majetek - 13 397,00 Kč
Nemovitý majetek – 23 550,00 Kč
Neboť investice budou pořizovány z rozpočtu zřizovatele, může zřizovatel nařídit
odvod z investičního fondu organizace zpět do rozpočtu města.
Příští roky bude příspěvek stanoven formou měsíčního příspěvku a zařazen do
schváleného rozpočtu.
: Rada města souhlasí s příspěvkem na odpisy ve výši :
Odpisy pro ZUŠ – movitý majetek – 34.579,00 Kč
Nemovitý majetek – 31.458,00
Odpisy pro DDM – movitý majetek - 13 397,00 Kč
Nemovitý majetek – 23 550,00 Kč
A dále nařizuje svým PO odvod z investičního fondu ve výši odpisů nemovitého
majetku a to ke dni 31.12.2011.
Rada města pověřuje finanční odbor provést rozpočtové opatření na výplatu
příspěvku.
Rozpočtová opatření
Finanční odbor předkládá radě města návrh na provedení rozpočtových opatření –
výdajových pod poř.č. 1-13 a příjmových pod poř.č. 1-10
Rada města schvaluje výdajová rozpočtová opatření č. 1-13 a příjmová rozpočtová
opatření č. 1-10.
Odměny ředitelů městských společností za rok 2010
Rada města projednala návrh odměn ředitelům městských společností za rok 2010.
Zálohy na odměny za rok 2010 byly jednotlivým ředitelům schváleny v prosinci 2010
a vyplaceny ve mzdě za prosinec 2010.
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 3 ředitelů městských společností za rok 2010 dle
Přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.
: Změna nařízení Města Bystřice nad Pernštejnem č. 1/2004
: Radě města byl předložen ke schválení návrh změny Tržního řádu Města Bystřice

nad Pernštejnem č. 1/2004 .
V článku 1 – prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu,
v bodě 5) – stálé tržiště ve městě je veřejné prostranství
uvést následující text:
a) nádvoří areálu ZZN , p.č. 307/12 ( viz. příloha č. 1 )
b) centrální parkoviště na ulici Zahradní, p.č. 310/6 ( viz. příloha č. 2)
c) na S I u budovy bývalé kotelny, p.č. 1636/2( viz. příloha č. 3)
d) na S II u budovy bývalé kotelny na ulici Spojovací, p.č.2037(viz. příloha č. 4)
e) naproti supermarketu PENNY, p.č. 169/9 ( viz. příloha č. 5)
Změnu a doplnění tržních míst si vyžádala kompletní rekonstrukce náměstí a
demolice prodejních objektů na S I – č.p. 608 a č.p. 609.
Doplnění nového tržního místa u supermarketu PENNY je z důvodu zvýšeného
zájmu prodejců.
Usnesení

: Rada města Bystřice n.P. schvaluje nařízení města Bystřice nad Pernštejnem č.
1/2011- Tržní řád.

11/9/2011
Popis

: Žádost o přidělení bytu – manželé N.
: Manželé M. a H. N. si podali žádost o přidělení bytu 2+1 v Bystřici n.P. Po změně
směrnice o výběrovém řízení na byty nesplní podmínku trvalého pobytu ve správním
obvodu našeho města . Trvalé bydliště mají v Bystřici n.P. od 20.6.2011 a chtějí se
přistěhovat do Bystřice. Nabízí předplacené nájemné ve výši 100 000,- Kč.
: Rada souhlasí s přidělením bytu o velikosti 2+1 manželům N. za smluvní nájemné ve
výši 39,- Kč/ m2 . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok.
Podmínkou přidělení bytu je složit předplacené nájemné ve výši 100.000,-Kč.

Usnesení

12/9/2011

: Fond rozvoje bydlení – výzva č.2

Popis

Usnesení

: Na základě 2. výzvy o čerpání půjčky z FRB obdrželo město 4 žádosti v celkové
částce 490.000,- Kč. Jednotlivé žádosti byly předloženy komisi FRB. Nebylo nutno
pro nedostatky vyřadit žádnou žádost.
: Rada města schvaluje poskytnutí půjček z FRB dle přílohy.

13/9/2011

: Věcná břemena E.ON

Popis

: E.ON prováděl elektrifikaci zahrádkářské kolonie na Sídlišti I. Pod Horou. Město
umožnilo vést páteřní rozvody po pozemcích města v této lokalitě. Nyní provádí
E.ON přípojky do jednotlivých zahrádek. Na základě dříve uzavřených smluv o
smlouvách budoucích nyní po dokončení připojují jednotlivé zahrádky.
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce a.s.
spočívající v právu vedení nového podzemního vedení NN. Věcné břemeno se
zřizuje na dobu neurčitou a úplatně na pozemcích p.č. 1497/1, 1499/3, 1499/4,
2694/1, 2730/1, 2732/1, 2735/1 a 2737/2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1

Usnesení

Hlasování

14/9/2011

: Schválení komise pro VZ – technologické centrum

Popis

: Dne 20.4.2010 schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem usnesením č.

10/6/2010 projekt do Výzvy č. 6 IOP – technologické centrum a s tím související
žádost o dotaci na zřízení technologického centra, elektronické spisové služby a
vnitřní integraci úřadu ORP Bystřice nad Pernštejnem.
Dne 6.1.2011 jsme obdrželi oznámení o schválení žádosti o podporu z IOP.
Usensením rady č. 13/3/2011 byla schválena zadávací dokumentace pro výběrové

Usnesení

řízení v této věci
Pro výběrové řízení je třeba jmenovat komise, které jsou uvedeny v ustnesení.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje níže uvedené komise pro veřejnou
zakázku projektu realizace technologického centra, elektronické spisové služby a
vnitřní integrace úřadu města Bystřice nad Pernštejnem.
komise pro otevírání obálek 1.8.2011
Ing. Aleš Sitař (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Ing. Jiří Krejčíček (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Ing. Karel Pačiska (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Mgr. Miroslav Novák (člen rady města)
Mgr. Alois Bouček (člen rady města)
náhradníci:
JUDr. Eva Špatková (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Alena Prudká (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Ing. Miloš Šibor (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
hodnotící komise 9.8.2011
Ing. Karel Pačiska (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Mgr. Radek Vojta (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Ing. Aleš Sitař (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Pavel Ševčík (MěÚ Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18
Ing. Libor Vostrejš (Měú Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, 593 31)
Mgr. Miroslav Novák (člen rady města)
Mgr. Alois Bouček (člen rady města)
náhradníci:
Bc. Josef Vojta (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
JUDr. Eva Špatková (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Alena Prudká (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Ing. Miloš Šibor (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)
Ing. Jiří Krejčíček (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15)

15/9/2011

: Kontrola průběžného stavu čerpání grantové podpory v programu „Počin
přispívající k rozvoji kulturního a společenského života města“ za I. pololetí 2011 a
rozdělení finančních příspěvků z tohoto grantu ve II. kole grantového
řízení 2011

Popis

: Pro II. kolo rozdělování příspěvků z grantové podpory kultury města Bystřice n/P.
„Počin přispívající k rozvoji kulturního a společenského života města“ roku 2011
měla Komise kultury k dispozici finanční objem 44.000,-Kč jako zůstatek
z celkové částky 200.000,-Kč. V prvním kole (1.2. 2011) bylo rozděleno mezi 19
žadatelů 156.000,-Kč. Jako nevyužitá byla vrácena z prvního kola částka 10.000
Kč,- ze SRPDŠ ZUŠ Bystřice n/P. a to z důvodu neuskutečněného zájezdu
dechového orchestru do Francie
Komise kultury obdržela k 10. 6. 2011 celkem 8 žádostí o finanční příspěvek
z grantu rozvoje kultury ve městě v celkové výši 151.800,-Kč. K vykrytí žádostí
měla komise k dispozici prostředky ve výši celkem 54.000,-Kč.
KK navrhuje použít finanční prostředky následovně.
Dne 1.2.2011 komise kultury schválila žádosti o podporu z grantového
programu města:

1. Bitva o Zubštejn 2011, termín 24. 7. 2011
Program, který je spjatý s legendou Zubštejna. Dopolední část – šermířská
vystoupení, soutěže, dobové palné zbraně, orientální tanečnice, v hlavní programu
pak proběhne bitva o Zubštejn a večerní ohňová show. Podpora bude využita pro
organizační a technické zajištění akce. Organizátor akce YMCA o.s., klub Extraktor.
2. Den s četníky – Četnické humoresky a povídání nejen o nich.
Projekt, ve kterém představí jeden z nejoblíbenějších seriálů produkce ČT a jeho
hlavní protagonisté František Švihlík a Zdeněk Junák. Dopolední přednáška pro
studenty gymnázia – Herectví – Umění i dřina. Dále komponovaný podvečer
s povídáním, písněmi a projekcí ze seriálu. Autogramiáda s osobnostmi ke knize
Humoresky za kamerou. Organizátor akce – Kumšt o.s.
3. Recitál mladých bystřických talentů – bývalých žáků ZUŠ. Podpora byla
schválena v nižší částce, akce totiž byla uskutečněná již v termínu před schválením
žádosti. Podpora bude použitá na honorář korepetitorům . Organizátorem bylo
SRPDŠ při ZUŠ.
4. Fotosoutěž Bystřická zrcadlení. Projekt fotografické soutěže se třemi
tématickými okruhy a s cílem založit novou tradici v oblasti umělecké
a dokumentární fotografie a vytvořit obrazovou kroniku mikroregionu Bystřicko.
Podpora bude využita na odborné konzultace přípravných prací a organizační
zajištění mediálního partnerství a sponzorství soutěže. Organizátor Kumšt o.s.
5. ParaFest. Hudební festival 11 převážně místních a regionálních kapel
v areálu výletiště Pod Horou. Podpora bude využita na pronájem prostoru a
organizační zabezpečení akce. Komise kultury připomíná, aby byla akce z důvodu
svého rozsahu a délky důsledně organizačně a bezpečnostně zajištěná, aby byla
dodržená hladina hluku v nočních hodinách a ukončení bylo nejpozději v 1.00 hod.
Organizátor Tranzistory o.s.
Komise kultury nevyhověla 3 žádostem o finanční příspěvek:
1. Soustředění žáků ZUŠ ve Sněžném v termínu 20. 8. 2011 – 27. 8. 2011.
Požadováno 10.000 Kč.
Podpora nebyla udělena, nejedná se o akci v rámci počinu kulturního či
společenského života města, jde o soustředění, tedy doplňkovou součást
vzdělávacího procesu ZUŠ. Organizátor je SRPDŠ při ZUŠ.
2. Koncert pop – punkové kapely Vypsaná Fixa a hostů, Sokolovna Bystřice
n/P. – požadováno 80.000,- Kč.
Podpora nebyla udělena z nedostatku finančních prostředků. Organizátor Tranzistory
o.s.
3. Koncert kapel Tear Them Down a Phlegmatics, punk-rockové seskupení ze
Švédska a Německa – požadováno 5.000 Kč.
Podpora nebyla udělena z nedostatku finančních prostředků. Organizátor Tranzistory
o.s.
Další návrhy projednávané Komisí kultury:
Komise kultury znovu navrhuje Radě města zvážit možnost navýšení objemu
finančních prostředků pro podporu kultury a společenského života ve městě

v dalším plánovacím období rozpočtu pro rok 2012 nejméně na 400 000 Kč.
Kultura ve městě potřebuje finanční podporu, která reaguje na inflaci, nárůst cen i
potřeb občanů. Jiné způsoby financování či sponzoring v kulturní oblasti je značně
problematické oproti např. oblasti sportu či tělovýchovy. Přesto má kultura
schopnost značně proměňovat tvář města.
Tabulka ukazuje stav v roce 2011, zájem ze strany žadatelů – organizátorů kulturních
akcí třikrát převyšuje částku pro tento účel vyhrazenou.
Dále Komise kultury navrhuje, aby Základní umělecká škola jako právní
subjekt spadající od ledna 2011 pod správu města řešila své finanční potřeby na
projekty výchovně-kulturního charakteru (soutěže, soustředění, vystoupení
žáků, pronájmy atd.) promítnutím předpokládané částky do svého rozpočtu na
daný školní rok a nežádala na tyto své pravidelné školní aktivity příspěvky
prostřednictvím Grantů rozvoje kultury města. Rozpočtovaný potřebný objem
prostředků v ZUŠ by měla rozdělit fundovaná pedagogická rada, v případě změn
během roku by škola mohla prostředky vhodně přerozdělit a nepřišla by o ně při
zrušení akce, jako se tomu stalo letos při neuspořádání koncertního zájezdu do
Francie.

Usnesení

prostředky
k rozdělení
(Kč)

požadované
prostředky
(Kč)

počet žádostí
(ks)

počet uspokojených
žádostí (ks)

průměrná míra
vykrytí
žádostí (v %)

200.000

605.052

33

24

33,1%

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise kultury na přidělení příspěvků
z grantu rozvoje kultury ve městě:
- Bitva o Zubštejn 2011, termín 24. 7. 2011, tradiční akce dobývání středověké
zříceniny hradu s doplňkovým programem.
- přiděleno 19.000,- Kč
- Den s četníky – Četnické humoresky a povídání nejen o nich. Komponovaný

program s protagonisty úspěšného seriálu.
- přiděleno 15.000,- Kč
- Recitál mladých bystřických talentů – bývalých žáků ZUŠ.
- přiděleno 3.000,- Kč
- Fotosoutěž Bystřická zrcadlení, odborné konzultace přípravných prací
a organizační zajištění mediálního partnerství a sponzorství soutěže.
- přiděleno 7.000,- Kč
- ParaFest. Hudební festival 11 převážně místních a regionálních kapel v areálu
výletiště Pod Horou.
- přiděleno 10.000,- Kč
Rada města zamítá žádosti o finanční příspěvek z grantu rozvoje kultury:
- Soustředění žáků ZUŠ ve Sněžném v termínu 20. 8. 2011 – 27. 8. 2011.
- požadováno 10.000,- Kč.
- Koncert pop – punkové kapely Vypsaná Fixa a hostů, Sokolovna Bystřice n/P.
- požadováno 80.000,- Kč.
- Koncert kapel Tear Them Down a Phlegmatics, punk-rockové seskupení ze
Švédska a Německa.
- požadováno 5.000,- Kč.
Rada města se seznámila s dalšími návrhy Komise kultury
1) navýšení finančních prostředků pro grant města Bystřice n/P. v oblasti kulturního
a společenského života.
2) způsob finanční podpory pravidelných projektů Základní umělecké školy v rámci
výchovně-vzdělávacího procesu (soutěže, soustředění, vystoupení žáků, pronájmy
atd.) založený na promítnutí předpokládané částky přímo do rozpočtu školy na daný
školní rok a ne žádostmi o příspěvek prostřednictvím Komise kultury.

16 /9/2011 : Přidělení bytu v DPS – na vědomí
Popis

Usnesení

V červnu 2011 byl přidělen byt č. 65 v DPS manželům J.
Manželé J. budou mít zavedenou pečovatelskou službu – zajištění obědů, nákupy,
úklid, další služby dle zdravotního stavu.
: Rada bere na vědomí umístění manželů Justových v DPS

17 /9/2011 : Žádost o použití znaku města – cyklistický závod Vysočina 2011
Popis

Usnesení

Pan Milan Plocek, Žďár nad Sázavou, Brodská 1973/47 požádal radu města v rámci
15. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2011 o
vydání souhlasu k užívání znaku města a k bezplatnému pronájmu obecních
pozemků ve dnech 4. a 5.8.2011, pokud budou start a cíl etapového závodu na
pozemcích města. Znak města bude použit na rozpis závodu, v pozadí stupňů vítězů,
prostoru startu a cíle závodu, na startovních a výsledkových listinách, plakátech a
V.I.P. pozvánkách.
Rada
města souhlasí s použitím znaku města pro účely 15. ročníku mezinárodního
:
cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2011 a s bezplatným pronájmem
pozemků města, na nichž bude umístěn start a cíl závodu.

18 /9/2011 : Žádost o finanční podporu na ekologické aktivity
Popis

Usnesení

Základní škola Nádražní 615 dlouhodobě úspěšně pracuje na ekologických
projektech Globe a Ekoškola. Pravidelně organizuje ve spolupráci s Globe školami
expedice do zahraničí. V letošním roce se uskuteční expedice do Španělska –
Pyrenejí.
Expedice na přelomu srpna a září se zúčastní 10 osob ze školy. Cena za jednu osobu
činí 8.600,- Kč. Škola proto žádá radu města o poskytnutí příspěvku 10.000,- Kč na
tuto akci.
: Rada města schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro Základní školu Nádražní
615 na expedici s ekologickým programem do Španělska – Pyrenejí.

