
M ě s t o   B y s t ř i c e   n a d   P e r n š t e j n e m  
 
 

ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ RADY M ĚSTA 

Bystřice na Pernštejnem  
č. 5 /2011 

konané dne  29.3.2011 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin 

 
Přítomni  Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, MUDr. Pavel 

Lukša,  Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák,  MUDr. Aleš 
Ptáček 

Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Ing. Jana Jurošová,  Ing. Věra Vančová,  Miroslav Korbička, Ing. 

Karel Krondráf, Bohuslav  Dvořáček, Lukáš Dvořáček 
Omluveni :  
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 4/2011 :  
 
 

POŘAD SCHŮZE 

1 / 5 / 2011 Žádost o přidělení bytu – M.Š. Voldán , Bystřice n.P. 
2 / 5 / 2011 Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  Z.H, Višňová , Bystřice n.P. 
3 /  5 / 2011 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – J.V., Okružní  
4 / 5 / 2011 Fond rozvoje bydlení 
5 / 5 / 2011 Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  J.D., Bruntál 
6 / 5 / 2011 Zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže 
7 / 5 / 2011 Přidělení bytů v DPS – na vědomí 
8 / 5 / 2011 Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 
9 / 5 / 2011 Odložený bod č. 9/4/2011 ze dne 8.3.2011 -  žádosti oddílu kulturistiky TJ Sokol 

PV POŘAD  SCHŮZE OŘAD  SCHŮZE POŘAD  SCHŮZE 

                                      USNESENÍ: 
1/5/2011 : Žádost o přidělení bytu – M. Š., Voldán,  Bystřice n.P. 
Popis : Paní M. Š.  si podala žádost o přidělení bytu 2+1 v Bystřici n.P. Po změně směrnice 

o výběrovém řízení na byty  nesplňuje  podmínku trvalého pobytu ve správním 
obvodu našeho města déle jak 1 rok. Je zde trvale přihlášena od 1.12.2010. Nabízí 
předplacené nájemné ve výši 90 000,- Kč.  

Usnesení : Rada souhlasí s přidělením bytu o velikosti 2+1 paní M. Š. za smluvní nájemné ve 
výši 39,- Kč/ m 2  . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok. 
Podmínkou přidělení bytu je složení  předplaceného nájemného ve výši  100.000,-
Kč.  

 
2/5/2011 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Z.H. Višňová, Bystřice n.P.  
Popis : Paní Z.H.  si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení.Dluh na nájemném za 

období 3-4/2010 ve výši 9 228,- Kč uhradila  a zaplatila také polovinu poplatku 
z prodlení ve výši 3 456,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení 
ve výši 3 455,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto 
částku odpustit. 

Usnesení : Rada města souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši  3 455,- Kč 



za podmínky, že žadatelka má uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči ní má Město 
Bystřice nad Pernštejnem.. 

 
3/5/2011 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení – J.V., Okružní  Bystřice n.P. 
Popis : Pan J.V.  si podal žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za 

období 9/2009-1/2011 ve výši 41 535,- Kč uhradil  a zaplatil také polovinu poplatku 
z prodlení ve výši 15 109,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení 
ve výši 15 108,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto 
částku odpustit. 

Usnesení               : Rada města souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši  15 108,- Kč 
za podmínky, že žadatel má uhrazeny veškeré pohledávky, které  vůči němu má 
Město Bystřice nad Pernštejnem. 

 
4/5/2011 Fond rozvoje bydlení 
Popis: Na základě výzvy na podávání žádostí o půjčku z FRB s termínem uzávěrky 

15.3.2011 obdrželo město  celkem 10 žádostí s celkovou požadovanou částkou 750 
tis. Kč. Dne 21.3.2011 byly jednotlivé žádosti projednány v komisi FRB. Vzhledem 
k tomu, že částka určená radou města k čerpání ve výši 1.500 tis. Kč nebyla žadateli 
využita, nebylo z tohoto důvodu možné žádnou žádost vyřadit. Vyřazena byla pouze 
jedna, kde žadatel uzavřel smlouvu na půjčku z FRB v roce 2010, nedočerpal 
schválenou výši a opět požádal o půjčku v roce 2011.  
V příloze předkládám zprávu o hospodaření FRB v roce 2010 a současně žádosti o 
poskytnutí půjčky z FRB v roce 2011   

Usnesení 1) Rada města schvaluje poskytnutí půjček z FRB v roce 2011 dle návrhu komise 
fondu rozvoje bydlení s tím, že v případě žadatele D. D.  poskytne město 
půjčku až po  uhrazení všech nedoplatků a pohledávek, které  vůči němu má 
Město  Bystřice nad Pernštejnem.  

2) Panu J. K. poskytne rada města v roce 2011 půjčku, která bude sloučena 
s nečerpanou výší  půjčky z roku 2010  a sloučena do jedné smlouvy.  

3) Rada města pověřuje komisi fondu rozvoje bydlení vyhlášením druhého kola 
výzvy do 31.5.2011ve výši nevyčerpaného zůstatku FRB k 31.12.2010. 

 
5/5/2011 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení – J.D.  Bruntál 
Popis : Pan J.D.  dostal mimořádně přidělený byt od rady města jako zaměstnanec firmy 

Heliostar. Nájem neplatil on ani firma, vznikl dluh na nájemném ve výši 38 568,- 
Kč. Na základě rozsudku okresního soudu je povinen zaplatit částku 38 568,- Kč 
dlužné nájemné, náklady soudního řízení ve výši 18 335,- Kč a poplatky z prodlení 
ve výši 36 722 Kč. Pan J.D.  zareagoval na rozhodnutí soudu a zaplatil dlužné 
nájemné včetně nákladů soudního řízení /celkem 56 903,- Kč/.  
Nyní si  podal žádost o prominutí poplatku z prodlení ve výši 36 722,- Kč.  

Usnesení : Rada města nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení ve výši  36 722,- Kč  panu 
J.D. a ukládá odboru bytového hospodářství, aby jmenovaného informoval  o 
možnosti úhrady poloviny poplatku z prodlení ve výši 18.361,- Kč dle platné 
směrnice Města Bystřice nad Pernštejnem s tím,  že po úhradě poloviny dlužné 
částky může požádat radu města  o prominutí zbývající poloviny poplatku z prodlení. 

 
6/5/2011 : Zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže 
Popis : Od 1. 1. 2011 je DDM příspěvkovou organizací města. Nový ředitel ing. Karel 

Krondráf předkládá zprávu o činnosti DDM za rok 2010  

Usnesení : 1) Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti Domu dětí a mládeže za rok 
2010.  

2) Rada města ukládá řediteli DDM Ing. Karlu Krondráfovi vypracovat do 
30.6.2011 podrobnější analýzu činnosti DDM za školní rok  2010/2011. 

3) Rada města ukládá řediteli DDM Ing. Karlu Krondráfovi vypracovat  
koncepci  činnosti pro školní rok 2011/2012 a předložit ji na zasedání rady 



v červenci 2011. 
 
7/5/2011 : Přidělení bytů v DPS – na vědomí 
Popis : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bystřice n.P. přidělil v březnu 2011 byt 

v DPS č.  78 panu K.Ž., Bystřice n.P. (invalidní důchodce) a byt č. 98 paní  K.B., 
Domanín. Oba budou  využívat služeb pečovatelské služby – dovážka obědů, 
nákupy, úklid. 

Usnesení : Rada bere na vědomí umístění pana K.Ž.  a paní K.B.  v DPS. 
 
8/5/2011 : Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 
Popis : Administrace dotace ze Státního fondu životního prostředí na zateplení Základní 

školy Nádražní se oproti zateplení školy TGM opozdila z důvodu žádosti Města 
Bystřice nad Pernštejnem o změnu projektu (změna technologie zateplení střech). 
Nyní se podařilo vyřídit všechny nezbytné administrativní kroky a městu bylo 
doručeno Rozhodnutí o přiznání dotace a Smlouva o poskytnutí podpory. 

Podobně jako v předešlých případech je povinností města doložit Fondu doklad o 
tom, že Smlouva o poskytnutí podpory byla řádně projednána a schválena v radě 
města. 

Smlouvou č. 09037213 nám byla poskytnuta podpora ze zdrojů SFŽP ve výši 
466.159,40 Kč, která spolu s částkou 7.924.709,80 Kč ze státního rozpočtu tvoří 
podporu na realizaci projektu zateplení budovy Městského úřadu na ulici Příční čp. 
405. 

Usnesení : Rada města schvaluje Smlouvu č. 09037213  o poskytnutí podpory  ze Státního 
fondu životního prostředí ČR ze dne 17.2.2011. 

 
9/5/2011 : Odložený bod č. 9/4/2011 z 8.3.2011 – žádost  kulturistického oddílu TJ Sokol 
Popis : Kulturistický oddíl TJ SOKOL Bystřice nad Pernštejnem požádal radu města dne 

8.3.2011  o schválení finanční výpomoci pro závodníka TJ Sokol J.V., který byl v 
nedávné době   přijat do reprezentace České republiky na přípravu Mistrovství světa 
v kulturistice, které se koná v června v Brazílii. Jelikož je příprava na mistrovství 
finančně velmi náročná, požádal  oddíl kulturistiky TJ Sokol  o finanční výpomoc ve 
výši   20.000,-Kč. Rada města tento bod č. 9/4/2011 dne 8.3.2011 odložila s tím, že 
požadovala účast zástupce oddílu kulturistiky v radě města.  Dne 29.3.2011  zástupce 
oddílu  v radě města vysvětlil podrobněji  důvody  podání žádosti o finanční 
příspěvek.  

Usnesení : Rada města schvaluje příspěvek ve výši 20 tis. Kč panu J.V.  na účast na Mistrovství 
světa v kulturistice v Brazílii v červnu 2011. 

 


