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

č. 9 /2012
konané dne 10.7.2012
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček,
Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák,

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

Mgr. Vlasta

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Blanka Svobodová, Ing. Ivan Buchta, Ing. Jana Jurošová
: MUDr. Pavel Lukša, MUDr. Aleš Ptáček

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 8/2012

:
:

POŘAD SCHŮZE
Stanovení platu řediteli společnosti Areál sportu a kultury s.r.o.
Žádost o přiznání osvobození z místního poplatku dle Vyhlášky č.3/2011
Přidělení bytu v DPS
Různé - výše nájemného za pronájem pozemku parc. č. 1961/1 v k.ú. Bystřice
Různé – změna ceny pozemku parc. č. 771 v k.ú. Bystřice
Různé – rozpočtové opatření na úpravu toku Kozlovského potoka
Různé – vypořádání za majetek Žídkových na Domanínském rybníku
Různé – zřízení věcného břemene pro plynovou přípojku na parc. č. 140/1
Určení platu ředitelů ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Bystřice n. P.
Přehled přijatých žáků na střední školy
Schválení příspěvku na odpisy dle odpisového plánu
Plnění rozpočtu v roce 2012- 1-5.2012
Fond rozvoje bydlení
Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance
15 / 9 / 2012 Žádost Diama s.p.,OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro
zaměstnance
16 / 9 / 2012 Žádost o prominutí poplatku z prodlení-L.Z., ulice Višňová
17 / 9 / 2012 Projektová příprava kanalizace ul. Na Pile
18 / 9 / 2012 Žádost o dotaci do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OP VK), oblast podpory zvyšování kvality ve vzdělávání
19 / 9 / 2012 Schválení finančního příspěvku z grantu rozvoje kultury pro rok 2012 – 2. kolo
20 / 9 / 2012 Příspěvek ZUŠ na nákup nástrojů – kontrabasu a fagottina
21 / 9 / 2012 Použití znaku města na Mezinárodním mistrovství ČR v motokrosu
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USNESENÍ:
1/9/2012
Popis

Usnesení

2/9/2012

Usnesení

3/9/2012
Popis

Usnesení

4-8/9/2012

: Stanovení platu řediteli společnosti Areál sportu a kultury s.r.o.
Dnem 1.7.2012 byla rozhodnutím zastupitelstva a rady města rozšířena činnost
stávajícího Areálu sportu s.r.o. o oblast kultury ve městě a o správu kulturního domu.
S ohledem na rozšíření činnosti, která byla zahrnuta do nové zřizovací listiny
společnosti Areál sportu a kultury s.r.o., bylo radě navrženo, aby s účinností od
1.7.2012 zvýšila stávající plat řediteli této společnosti Ing. Zdeňku Mašíkovi.
: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Areál sportu a kultury s.r.o.
schvaluje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. a c) zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů :
s účinností od 1.7.2012 plat řediteli společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. Ing.
Zdeňku Mašíkovi dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.

:

: Žádost o přiznání osvobození z místního poplatku dle Vyhlášky č. 3/2011
Pan M.B. z Brna si podal žádost o přiznání osvobození od místního poplatku .
Ve své žádosti uvádí, že ve Dvořištích vlastní s manželkou chatu, která se nachází
v místech spojovací cesty mezi kravínem Lesoňovice a kravínem Dvořiště. Tato
chata se nachází v lese, příjezd k ní je možný po lesní cestě osobním vozidlem, a to
pouze v případě příznivého počasí. Na tuto chatu nemohou jezdit po celou zimu,
protože spojovací cesta se neprohrnuje a do těchto míst nezajíždí popelářské vozidlo
TS města a.s..
S ohledem na změnu daňového řádu od nich město požaduje opětovně úhradu
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v plné výši 500,- Kč/rok.
Po prostudování Vyhlášky města č. 3/2011 zjistili, že dle čl. 6 odst. 1, písm. f)
jsou od poplatku osvobozeni poplatníci po dobu, po kterou jim nebyl vyvážen
komunální odpad z důvodu nepříznivého počasí, stavebních úprav, odstraňování
havárií a pod, a to ve výši 50,- Kč/měsíc.
S poukazem na toto ustanovení městské vyhlášky č. 3/2011 žádá pan Buček radu
města, aby mu bylo přiznáno osvobození od poplatku za zimní období vždy od
listopadu do dubna následujícího roku, počínaje rokem 2012.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem nepřiznává panu M.B. z Brna osvobození
od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů dle čl. 6 odst. 1, písm. f) Vyhlášky města č.
3/2011 ve výši 300,- Kč/rok počínaje rokem 2012.
: Přidělení bytu v DPS
: Odbor SVZ žádá o schválení přidělení bytu v DPS č. 106, panu J.B. z Doubravníku.
Pan Brázda přestává být vzhledem ke svému věku soběstačný, proto požádal o
přidělení bytu v DPS v Bystřici n.P., kde má dceru, která ho může denně navštěvovat
a společně s pečovatelskou službou zajistit kvalitní péči. Bydlí sice mimo správní
obvod města Bystřice n.P., ale má blízký vztah k Bystřici n.P. a především zde má
blízké a příbuzné. V současné době má město v DPS několik volných bytů, proto je
možné přidělit byt pro občana mimo náš správní obvod.
: Rada schvaluje přidělení bytu v DPS panu J.B. a ukládá vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ zpracovat a předložit radě pravidla a podmínky pro
přidělování bytů v DPS, Hornická čp. 643 v Bystřici nad Pernštejnem.
: Různé

Popis

: 4)Město Bystřice nad Pernštejnem vyslovilo souhlas se stavbou zahrádky novému
nájemci restaurace CLUB. Nyní je potřeba dořešit finanční stránku této zahrádky ,
neboť zabírá městský pozemek. S panem Rosebergem byla radou odsouhlasena
dohoda po dobu tří měsíců od 15.6. do 15 .9. Měsíční nájemné bylo 2000 Kč,
v době klidu tj. ty zbývající měsíce , kdy zahrádka není v provozu, pak nájemné bylo
300 Kč/měsíc.
5) Zastupitelstvo města odsouhlasilo prodej pozemku p.č. 771 o výměře 187 m2
s cenou 150 Kč/m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem manželům Rosenbergovým.
Manželé Rosenbergovi žádají nyní přehodnocení ceny pozemku, protože část tohoto
pozemku je skála. V podobných případech ( p. Drobeček – Černý Vršek , p. Veselý
– Na Příkopech) Rada stanovila cenu 80 Kč/m2.
6)Již asi 2 roky domlouvá město s LČR správou toků úpravu toku Kozlovského
potoka. V jednom místě po velkých bouřkách asi před třemi lety se tok velmi
přiblížil stavbě naší komunikace na Kozlov a v případě, že by nedošlo k úpravě, tak
by nám časem začala silnice ujíždět. Tok není na pozemku města, s vlastníkem je to
dohodnuto, LČR původně odmítaly jakkoli se podílet finančně na této úpravě. Loni
na podzim město dohodlo , že LČR uhradí projekt a zemní práce a město uhradí
materiál. Smyslem celé této akce je oddálení toku potoka od silnice. LČR
zpracovaly projekt a částka, která na město připadne je cca 100 000 Kč. V rozpočtu
Kozlova na toto nejsou peníze, a tak bude muset být provedeno rozpočtové opatření.
7)Na konci letošního roku bude ukončen nájemní vztah s manžely Žídkovými na
pronájem rekreačního zařízení Domanínský rybník. Tento nájemní vztah trval 20 let.
Předmětem nájmu je 8 ks buněk, které slouží k rekraci ubytovaných, dále se
pronajímají pozemky pod těmito buňkami. 2 buňky jsou ve vlastnictví MRS. Dále
jsou předmětem nájmu pozemky pod těmito buňkami, pozemek pod bufetem ( Bufet
je ve vlastnictví nájemců), pozemek pod oplocenou zahrádkou, pozemek pod
septikem, pozemek tábořiště pod hrází a dále pronájem movitých věcí v buňkách.
Nájemné je uhrazeno za 1. čtvrtletí . Výše tohoto nájemného je 42.450 Kč /čtvrtletí.
Protože Žídkovi končí a bylo by třeba s nimi provést vypořádání, což je hlavně
stavba bufetu a stavba umýváren a WC, stavba kůlny. Bylo provedeno odborné
posouzení ceny těchto staveb a částka, kterou Žídkovi požadují za tyto stavby, je
400.000 včetně DPH. V této částce jsou zahrnuty i movité věci. Bez staveb je
provozování celého zařízení velmi problematické.V roce 1992 jsme pronajali pouze
buňky a ty ostatní stavby Žídkovi vybudovali na své náklady. Od Žídků by město
odkoupilo majetek ve dvou splátkách , první letos 200.000 Kč a 200.000 příští rok.
Ve vyhlášeném záměru bychom dali podmínku odkupu movitých věcí za 50.000 Kč
, aby je nový nájemce městu zaplatil. Odbor SMI navrhuje vyhlásit nájem na dobu
neurčitou s jednoroční výpovědí. Takový nájem lze kdykoliv prodloužit na dobu
určitou. Bylo by dobré uzavřít smlouvu s platností od 1.1.2013.

Usnesení

8)V souvislosti s rekonstrukcí úřadu na Příční byla přeložena přípojka plynu do
budovy. Pro povolení byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB . Po
doložení zaměření je možné uzavřít smlouvu.
: 4) Rada města souhlasí s výší nájemného za pronájem pozemku část p.č. 1961/1 o
ploše 85 m2 od 15.6. do 15.9. příslušného roku za částka 2000 Kč/ měsíc a od 16.9
do 14.6 následujícího roku za částku 300 Kč/měsíc.

5) Rada města souhlasí se změnou ceny u prodeje pozemku 771 o výměře 187 m2
manželům Rosenbergovým v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem na částku 80 Kč/m2.
6) Rada města souhlasí s budoucím provedením rozpočtového opatření ve výši cca
100.000 Kč na úhradu našeho podílu na úpravu toku Kozlovského potoka.
7) Rada města odkládá rozhodnutí o vypořádání za majetek, který je v majetku
Žídkových, do příštího zasedání rady dne 7.8.2012 za účelem prověření z hlediska
stavebního zákona.
8)Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene spočívající v právu vedení, její
údržby a oprav plynovodní přípojky na pozemku 140/1 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem v délce 5,9 m ve prospěch JMP Net s.r.o. Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 500 Kč + DPH.
9/9/2012
Popis

Usnesení

10/9/2012
Popis

Usnesení

11/9/2012
Popis

Usnesení

: Určení platu ředitelů ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Bystřice nad Pernštejnem
: V souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů předložil odbor
správní a školství ke schválení návrh platového výměru Mgr. Jaroslava Slámy a Mgr.
Vlasty Moncmanové, kteří byli na základě konkursu jmenování do funkce ředitele/ky
příspěvkové organizace od 1.8.2012. Protože se nemění podmínky, které ovlivňují
výši jednotlivých složek platu, navrhuje odbor stanovit plat v dosavadní výši.
: Rada města Bystřice n. P. určuje plat panu Mgr. Jaroslavu Slámovi řediteli Základní
školy T. G. Masaryka a paní Mgr. Vlastě Moncmanové ředitelce Mateřské školy
Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizace v souladu se zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění a
nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, platovým výměrem, který tvoří
přílohu tohoto usnesení.
: Přehled přijatých žáků na střední školy
: Oddělení školství odboru správního a školství předložilo radě pro informaci a na
vědomí přehled o odchodu žáků základních škol na střední školy a učiliště do
prvních ročníků školního roku 2012/2013.
: Rada města Bystřice n. P. bere na vědomí přehled o odchodu žáků základních škol
na střední školy a učiliště do prvních ročníků školního roku 2012/2013.
: Schválení příspěvku na odpisy dle odpisového plánu
: Rozhodnutím zastupitelstva o vzniku nových příspěvkových organizací – DDM a
ZUŠ a schválením zakládací listiny, kde je movitý majetek organizací předán formou
daru a nemovitý svěřen do správy, vzniká zřizovateli dle zák. 250/2000 Sb.
povinnost úhrady odpisů majetku. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku je nutno
vyčíslit a schválení projednat v radě města.
Přípěvek na odpisy nemovitého majetku ZUSˇnení nutno schvalovat, nemovitost od
začátku roku nevyužívali, byla provedena změna zřizovací listiny, kde majetek není
ve správě, ale bude ZUŠ v nájmu u ZŠ Nádražní.
Pouze DDM zůstane ve starém režimu, kdy je nutno schválit příspěvek na odpisy
nemovitého majetku dle rozpisu ve výši 23 550,- Kč.
Dále tímto bude organizace vyzvána k vrácení odpisů na konci roku 2012.
: Rada města souhlasí s příspěvkem na odpisy nemovitého majetku – a to majetku
svěřeného do správy DDM ve výši 23 550,- Kč a současně vyzývá organizaci

k vrácení této částky v roce 2012.
12/9/2012
Popis
Usnesení
13/9/2012
Popis

Usnesení
14/9/2012
Popis

Usnesení

15/9/2012
Popis

Usnesení

: Plnění rozpočtu v roce 2012 – 1.-5.2012
: Finanční odbor předložil radě města detailní přehled o příjmech a výdajích za období
1. – 5. 2012 v porovnání se schválených rozpočtem na rok 2012.
: Rada města bere na vědomí plnění rozpočtu v roce 2012.
: Fond rozvoje bydlení
: K 30.6.2012 bylo uzavřeno druhé kolo na sběr žádostí o půjčku z FRB, k dispozici je
nyní cca 1 870 000 Kč.
Přišly 4 žádosti o půjčku.
Komise FRB schválila uzavření smluv se všemi žadateli, s některými s výhradou.
V příloze přikládám přehled žádostí a účel čerpání.
: Rada města schvaluje poskytnutí půjček z FRB žadatelům dle rozpisu.
: Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance
: Wera Werk si podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro svoji
pracovnici paní M.T., která ve společnosti pracuje od 24.5.2006 jako obsluha strojů.
Odbor BH doporučil 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. Jmenovaná nemá žádné dluhy vůči městu.
: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 pro paní M.T. 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.
: Žádost Diama s.p.,OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro
zaměstnance
: Diamo s.p. OZ Dolní Rožínka si podal žádost o mimořádné přidělení bytu pro své
pracovníky:
1/ pana M.Ž., který ve společnosti pracuje od 1.1.2007 na dobu neurčitou, žádá
přidělení bytu 3+1
2/ pana A.K., který ve společnosti pracuje od 1.8.2008 na dobu neurčitou, žádá
přidělení bytu 3+1
3/ pana M.J., který ve společnosti pracuje od 1.8.2011 na dobu neurčitou, žádá
přidělení bytu 2+1
4/ pana L.K., který ve společnosti pracuje od 1.5.2008 na dobu neurčitou, žádá
přidělení bytu 2+1
Odbor BH doporučil radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1 /případně 3+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. Výše jmenovaní nemají žádné dluhy vůči městu
s výjimkou L.K., který dluží městu částku 133,- Kč za poplatek za odpady za rok
2011.
: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 dle žádosti podniku
Diamo s.p., OZ Dolní Rožínka s výjimkou 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

podniku Diamo.
16/9/2012
Popis

Usnesení

: Žádost o prominutí poplatku z prodlení – L.Z., ulice Višňová
: Pan L.Z. si podal žádost o prominutí poplatku z prodlení.Dluh na nájemném za
období 2/2010-1/2012 uhradil a zaplatil také polovinu poplatku z prodlení ve výši
8 315,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení ve výši 8 315,- Kč.
Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto částku odpustit. Žádné
další dluhy vůči městu nemá.
: Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 8 315,- Kč.

17/9/2012
Popis

: Projektová příprava kanalizace ul. Na Pile
: V souvislosti s výstavbou kanalizačního přivaděče do Domanína je prověřována
možnost kanalizačního napojení domů Na Pile. K tomu je třeba vypracování
projektové dokumentace v hodnotě cca 45 tis. Kč. Projekty jsou financovány formou
příspěvku SVK, který je po kolaudaci stavby vrácen městu.

Usnesení

: Rada města schvaluje pořízení projektové dokumentace kanalizace Na Pile.

18/9/2012

: Žádost o dotaci do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OP VK), oblast podpory zvyšování kvality ve vzdělávání
: V Kraji Vysočina je nyní vyhlášena výzva Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK), která by mohla pomoci v Centru zelených
vědomostí rozvinou další aktivity, které jsou velmi potřebné. Jedná se hlavně o
výukové programy a další aktivity pro školy a s nimi související realizaci
edukativních exponátů, interaktivních obrazovek atd. Podobné aktivity by pomohly
CZV ze začátku zpropagovat u této velmi důležité cílové skupiny. Jednou z cílových
skupin projektu CZV jsou od samého počátku děti a mládež a dále rodiny s dětmi. V
této souvislosti zvažujeme přípravu tematických prohlídek tak, aby prohlídky
vycházely vstříc školním výukovým plánům (např. odpady - prevence, minimalizace,
recyklace; voda - výroba, úspory, čištění; vytápění - jednotlivé typy zařízení, ukázka
městské výtopny atp.) a aby se návštěvníci měli důvod vrátit - například kvůli dosud
nepoznanému tématu. Současně chceme návštěvníky bavit, vtáhnout je do hry,
motivovat formou soutěží a kvízů. Po konzultaci s odbornými firmami vidíme
možnost posílit edukativní prvky CZV prostřednictvím OPVK. Experti nám rovněž
navrhli další využití elektronického informačního systému (zejména dotykových
obrazovek) tak, že by byly do něj vloženy nadstavby - speciální aplikace (již
jmenované hry, kvízy). Ty by měly propojení s tematickými pracovními listy a
dalšími vzdělávacími postupy a pomůckami, které je možné pořídit z OPVK.
Výhodou OPVK je, že v něm není žádné spolufinancování (získáme tedy 100%
uznatelných nákladů z grantu) a je možné finance využít na mzdy pracovníků, služby
spojené s přípravou aktivit, nákup pomůcek, techniky apod., vhodně tak doplňuje
"ROPy". Maximální částka pro jeden grantový projekt je max. 10 milionů.
Kompletní výzvu najdete zde: http://www.kr-vysocina.cz/aktivni-vyzvy/ds300636/p1=7061 (jedná se o oblast podpory zvyšování kvality ve vzdělávání).
Modelový příklad, o němž přemýšlíme (kráceno, položky zjednodušeny):
- obsahová příprava tematických (výukových) programů dle cílové skupiny (I. st.,
II.st., stř. školy, rodiny s dětmi) - animátor, odborný obsahový recenzent, odborný
pedagogický recenzent
- výroba jednoduchých výukových pomůcek (například výbrus geologických vzorků,
výroba vzorků obilnin, výroba vzorků paliv apod.)
- příprava tematických listů, které si návštěvník na začátku návštěvy u vstupu

Popis

vyzvedne, a který jej provede příslušným tématem
- programování a výroba multimediálních aplikací (interaktivní soutěže, hry, kvízy, videa) s
napojením na informační systém - na konci návštěvy by dostali účastníci například u vstupu
tištěné "vysvědčení", tj. automatizovaný výstup výsledků kvízu, který vyplnili v průběhu
návštěvy u jednotlivých zastavení=exponátů)

Usnesení

: Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci do operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory zvyšování kvality ve vzdělávání.

19/9/2012

: Schválení jediného finančního příspěvku z grantu rozvoje kultury ve
městě pro rok 2012 – druhé kolo

Popis

:
•

Na rok 2012 byl schválen pro grant kultury objem prostředků ve výši 200.000
Kč. Komise v prvním kole nerozdělila celou částku a ponechala si rezervu
4.000 Kč na druhé pololetí roku 2012.
•
Do druhého kola byla podána jedna žádost o finanční příspěvek ve výši 25.000
Kč.
KK navrhuje použít finanční prostředky následovně.
1) Dne 27.6.2012 předsedkyně komise kultury Mgr. Krásenská rozeslala členům
KK tuto jedinou žádost e-mailem. Šest členů KK písemnou formou souhlasilo
s přidělením zbývajících finančních prostředků z grantového programu města:

Usnesení

Divadelní studio ART – Dramatizace Zahrady od Jiřího Trnky pro mladší
publikum, konverzační komedie Dámská šatna od Arnošta Goldflama a
Rakovnická vánoční hra – Podpora bude využita na pronájem sálu v Orlovně.
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise kultury na přidělení příspěvku
z grantu rozvoje kultury ve městě pro Divadelní studio ART ve výši 4.000 Kč na
realizaci 3 divadelních představení.

20/9/2012

: Příspěvek ZUŠ na nákup nástrojů – kontrabasu a fagottina

Popis

: Paní ředitelka naší příspěvkové organizace ZUŠ předložila radě města k projednání a
ke schválení poskytnutí příspěvku na nákup hudebních nástrojů – kontrabasu a
fagottina. Celková potřebná částka je 120.000 Kč především pro orchestr školy.
Nástroje budou využity, ZUŠ je nutně potřebuje.
: Rada města souhlasí s poskytnutím účelového příspěvku příspěvkové organizaci
ZUŠ ve výši 120.000 Kč na nákup kontrabasu a fagottina a současně ukládá
finančnímu odboru provést rozpočtové opatření v této výši.

Usnesení

21/9/2012

: Použití znaku města na Mezinárodním mistrovství ČR v motokrosu

: Dne 22.7.2012 se v Dalečíně pojede pátý podnik seriálu Buksa / Ados motokros
2012 Mezinárodního mistrovství České republiky. Pořadatel závodu pan Richard
Gironi požádal starostu města o udělení souhlasu s použitím znaku města Bystřice
nad Pernštejnem na této akci.
Usnesení
: Rada města souhlasí s použitím znaku města na pátém podniku seriálu Buksa /Ados
motokros 2012 Mezinárodního mistrovství ČR v Dalečíně.
: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska
Termín
: splněno usnesením
Popis

