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

č. 3 /2011
konané dne 15.2.2011
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

Bc. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, MUDr. Pavel Lukša, Mgr. Vlasta
Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Aleš Ptáček- nepřítomen
u bodů 1), 2), Ing. Karel Pačiska – nepřítomen u bodů 1), 2), 13)

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté

Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Věra Vančová, PhDr. Drahomíra Lukšová, Mgr. Radek Vojta, 3
zástupci TJ Sokol - Mgr. Martin Bárta, Vlastimil Kurfürst, Jaroslav
Chocholáč, Mgr. Milada Krásenská, Mgr. Jiří Dufek, Ing. Zdeněk
Mašík
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 2/2011
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/ 2011 Návrh na změnu směrnice č.4/2003 o pravidlech výběrového řízení na uzavíraní
smluv o nájmu bytů
/ 2011 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – M. D.
/ 2011 Vrátní na DPS - náklady
/ 2011 Žádost o úhradu nákladů právního zastoupení –M. P.
/ 2011 Schválení veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků
/ 2011 Rozdělení finančních prostředků z grantu sportu a mládeže pro rok 2011
/ 2011 Zpráva o činnosti SDH
/ 2011 Termínovník příprav investičních akcí
/ 2011 Kontrola zpráv o využití podpory za rok 2010 a rozdělní finančních příspěvků
z grantu rozvoje kultury ve městě pro rok 2011
/ 2011 Mandátní smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Městem Bystřice n.P.
/ 2011 Žádost o povolení úpravy polední přestávky v ZŠ Nádražní 615, Bystřice n. P.
/ 2011 Žádost o finanční příspěvek trenérům juda na studijní cestu do Japonska
/ 2011 Schválení zadávací dokumentace pro VZ – technologické centrum
/ 2011 Odstoupení z požadavku odkupu pozemku od Úřadu pro zastupování státu
/ 2011 Prodej obrazů Aloise Lukáška
/ 2011 TJ Sokol - podklady pro převod budovy sokolovny na město

PV POŘAD SCHŮZE OŘAD SCHŮZE POŘAD SCHŮZE

USNESENÍ:
1/3/2011
Popis

: Návrh na změnu směrnice č. 4/2003 o pravidlech výběrového řízení na
uzavírání smluv o nájmu bytů
: Komise pro hospodaření s byty na svém jednání dne 25.1.2011 projednala návrh na
změnu směrnice č.4/2003 o pravidlech výběrového řízení na uzavírání smluv o
nájmu bytů. Od poloviny roku 2010 se téměř pravidelně hlásí do výběrového řízení
na volné byty občané z Nového Města n.M., Žďáru n.S. , Velkého Meziříčí apod.

Usnesení

2/3/2011
Popis

Jedná se většinou o sociálně slabé občany z měst, která pro ně nemají byty .Tito lidé
složí pouze kauci /tj. asi 15 000,- Kč/ , čímž splní podmínky pro přidělení bytu
v našem městě, ale dále již neplatí běžný nájem. Nájemní smlouvy jsou sice
uzavřeny na dobu určitou, ale nastává problém tyto lidi z bytů vystěhovat. Soudní
řízení trvá déle než rok a městu narůstají dluhy na nájemném.
Komise pro hospodaření s byty na svém jednání situaci projednala a navrhuje radě ke
schválení následující změny směrnice č. 4/2003 :
1/ čl. 3 rozšířit o další bod:
žadatel musí splňovat podmínku trvalého pobytu ve správním obvodu Města
Bystřice n.P. po dobu nejméně 1 roku
2/ čl. 3 bod 5 doplnit text:
z výběrového řízení na volné byty bude vyřazen takový žadatel, kterému byla
v minulosti ukončena nájemní smlouva na byt z důvodů porušování dobrých mravů
3/ čl.6 bod 1 doplnit text:
minimální částka předplaceného nájemného pro zařazení do výběrového řízení na
byt je navržena ve výši 20 000,- Kč
: Rada souhlasí se změnami směrnice č.4/2003 o pravidlech výběrového řízení na
uzavírání smluv o nájmu bytů v rozsahu navrženém bytovou komisí s výjimkou
částky předplaceného nájemného, kterou stanoví ve výši 30.000,- Kč.
Rada města dále pověřuje odbor bytového hospodářství MěÚ doplněním stávající
směrnice o ustanovení, že v ostatních případech výslovně neupravených touto
směrnicí rozhoduje o přidělení bytu rada města.

Usnesení

: Žádost o prominutí poplatku z prodlení – paní M.D.
: Paní M.D. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení.Dluh na nájemném za
období 4-10/2010 ve výši 32 242,- Kč uhradila a zaplatila také polovinu poplatku
z prodlení ve výši 7 235,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení
ve výši 7 235,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto
částku odpustit.
: Rada města souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 7 235,- Kč.

3/3/2011

: Vrátní na DPS - náklady

Popis

: Zabezpečení klidu a pořádku v Domě s pečovatelskou službou v Bystřici n.P. je již
několik let zajišťováno fungováním dvou vrátných, kteří mají službu od 18,00 hod.
do 6,00 hod. ( Pečovatelská služba 7.00-15,30).
Vrátní byli financováni příspěvkem z ÚP na veřejně prospěšné práce ( VPP) a každý
obyvatel DPS si tuto službu platí v nájmu ( pokud v bytě bydlí manželský pár, platí
se částka jen jednou) měsíčně 200 ,-Kč.Tím byly mzdové náklady na vrátné pokryty.

Mzdové náklady za rok 2010
Fin. částka vybraná od obyvatel DPS za rok 2010( 110 bytů)
Rozdíl (ÚP)

433 735,-Kč
264 000,-Kč
169 735,-Kč

Stávajícím vrátným však končí pracovní smlouva 28.2.2011 a ÚP neposkytne pro
další období příspěvek z důvodů nedostatku financí ( ÚP bude podporovat VPP jen
na úklidové práce).
Vrátní na DPS vykonávají tyto úkony:
- uzamykání a otvírání domu
- evidence návštěv
- kontrola v domě
- návštěva v bytě v případě nouzového volání
- přivolání zdravotnické záchranné služby, Policie ČR

-

poskytnutí okamžité pomoci

Protože služba vrátných je v domě, kde je 110 bytových jednotek obývaných
seniory, nezbytná, navrhuji následující řešení: viz přiložená tabulka

Usnesení
4/3/2011
Popis

Usnesení

5/3/2011
Popis

Usnesení

6/3/2011
Popis

1) ponechání platby obyvatel DPS na částce 200,-Kč/měsíc a doplacení
částky cca 170 000,- Kč z rozpočtu města
2) zvýšení platby obyvatel v DPS na 330,-Kč/ měsíc
3) zvýšení platby obyvatel DPS na 265,-Kč/měsíc a doplacení částky cca
84 000,-Kč z rozpočtu města
: Rada města schvaluje návrh řešení uvedený pod č. 2.
: Žádost o úhradu nákladů právního zastoupení paní M.P.
: Paní M.P. byla dne 26.08.2005 udělena komisí k projednávání přestupků pokuta ve
výši 1.000,- a povinnost náhrady nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč. Jmenovaná
zaplatila dlužnou částku dvěma úhradami, přičemž úhrada jedné z nich nebyla dána
vymáhající úřednici odboru správního a školství finančním odborem MěÚ na
vědomí. Dluh paní M.P. byl předán k exekučnímu vymáhání, přičemž v průběhu
vymáhání bylo zjištěno, že dlužná částka je již uhrazená v plné výši. Paní M.P. si
vzala pro zastupování v exekučním řízení právního zástupce, a proto žádá o náhradu
nákladů, které jí vznikly na právní zastoupení ve věci podání návrhu na zastavení
exekuce.
: Rada města nesouhlasí s náhradou nákladů na právní zastoupení paní M.P. a
pověřuje tajemnici MěÚ zjištěním, zda tyto náklady na právní zastoupení vznikly
paní M.P. vlastním pochybením nebo pochybením některého z úředníků MěÚ.
V případě pochybení úředníků doporučuje vyvodit pracovněprávní odpovědnost za
vznik škody zaměstnavateli.
: Schválení veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků
: Usnesením č. 4/2/2011 ze dne 25.1.2011 schválila rada města 24 veřejnoprávních
smluv s obcemi o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků v
rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů. Ostatní obce postupně projednávají návrhy veřejnoprávních smluv, proto
bylo radě města předloženo dalších 6 veřejnoprávních smluv na zajištění výše
uvedené agendy projednávání přestupků mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a
obcemi Dalečín, Lísek, Radkov, Rozsochy, Unčín a Vír.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podle § 160 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., veřejnoprávní smlouvy si výše uvedenými šesti obcemi.
: Rozdělení finančních prostředků z grantu sportu a mládeže pro rok 2011
: Pro rok 2011 byl schválen sportovní grant ve výši 800.000,- Kč.
Sešlo se 12 žádostí s požadavkem na částku 916.980,- Kč. Komise některé rozpočty
revidovala v souladu s výzvou grantu a po bodovém hodnocení prostředky žadatelům
rozdělila dle přílohy.
Komise jednohlasně schválila max. příspěvek ve výši 180.000 Kč pro organizace SK
Bystřice n. P., ASK Bystřice n. P., SOKOL a nekrátila příspěvek TK Bystřice n. P.
z důvodu celoroční účasti oddílů v dlouhodobých soutěžích a tím zvýšené náročnosti
na finance.
Protože celkový požadavek na granty byl 916.980,- Kč a schválená výše grantu pro
rok 2011 je 800.000,- Kč, musela komise výše ostatních požadavků krátit dle pořadí,
na kterém se umístily na základě bodového hodnocení členů komise.

Komise pověřila předsedu vznesením požadavku na radu města na navýšení objemu
peněz na grant sportu, dle návrhu Mgr. Bárty např. na úkor plesu města.

Usnesení

Komise na jednání rozdělila prostředky i z grantu mládeže, který byl pro rok 2011
schválen ve výši 200.000,- Kč.
Mimo celkový objem prostředků byla přidělena částka 35.000,- Kč Gymnáziu
Bystřice n. P. z důvodu nečerpání této částky v minulém roce. Rada města na
žádost školy tuto částku převedla z roku 2010 do roku 2011.
Dále se sešlo 9 žádostí s celkovým požadavkem na 247.700,- Kč.
Komise rozpočty žadatelů v souladu s výzvou tohoto grantu upravila a po
bodovém hodnocení jednotlivými členy komise prostředky žadatelům rozdělila
dle přílohy.
1) Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise sportu a mládeže na
:
rozdělení příspěvků z grantu rozvoje sportovního života ve městě dle
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
2) Rada města Bystřice n. P.schvaluje návrh komise mládeže a sportu na
rozdělení příspěvků z grantu aktivit zaměřených na mládež dle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada města odkládá rozhodnutí o
schválení grantu ve výši 44.000,- Kč pro Asociaci náhradních rodin do
příštího zasedání rady dne 8.3.2011. Rada města ukládá tajemníkovi
komise mládeže a sportu zajistit na zasedání rady dne 8.3.2011 účast
zástupce Asociace náhradních rodin za účelem předložení struktury
Asociace a objasnění její činnost.

7/3/2011
Popis

: Zpráva o činnosti SDH
: Velitel SDH předložil radě města zprávu o činnosti výjezdové jednotky za rok 2010

Usnesení

: Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti výjezdové jednotky SDH města
Bystřice nad Pernštejnem za rok 2010.

8/3/2011
Popis

: Termínovník příprav investičních akcí
: Místostarosta předložil radě města přehled o stavu příprav jednotlivých investičních
akcí a termíny jednotlivých úkonů v dané oblasti, který je podrobně uveden
v příloze předkládací zprávy.

Usnesení

: Rada města bere na vědomí zprávu o přípravě investičních akcí.

9/3/2011

: Kontrola zpráv o využití podpory za rok 2010 a rozdělení finančních příspěvků
z grantu rozvoje kultury ve městě pro rok 2011
: Zprávy o využití podpory za loňský rok byly dodány v termínu i s kopiemi faktur.
Kontrolu všech zpráv provedla tajemnice komise kultury paní Cisárová. Komise
kultury neobdržela od Mgr. Zdeňka Musila ve stanoveném termínu do 15.1.2011
ani v prodlouženém termínu do 15.2.2011 zprávu o využití podpory za rok 2010.
Na rok 2011 byl schválen pro grant kultury objem prostředků ve výši 200.000 Kč.
Komise nerozdělila celou částku a ponechala si rezervu 44.000 Kč na druhé
pololetí roku 2011.
KK navrhuje použít finanční prostředky následovně.

Popis

Dne 1.2.2011 komise kultury schválila žádosti o podporu z grantového
programu města:
Sportovní klub – Letní kino – Podpora bude využita na pronájem maringotky.
Základní organizace Českého svazu chovatelů – Tradiční podzimní výstava
drobného zvířectva – Podpora bude využita na tisk a vylepení plakátů, katalog
výstavy, čestné ceny a tiskopisy na posuzování zvířat.

Veterán Tatra klub – sraz historických vozidel a VI. ročník memoriálu
F.Proseckého sen. – Podpora bude využita na reklamu akce, dopravu a pronájem
pódia a ozvučení náměstí a najetí trati.
Classic Car Króžek Brno – 11. Mezinárodní setkání majitelů a příznivců
historických vozidel Classic Car Weekend – Podpora bude využita na tisk
itineráře, propagaci, zajištění hudebního vystoupení, ozvučení a dopravu a pronájem
startovní brány.
Smyčcový orchestr N.Kyjovského – koncert k 10.výročí vzniku Orchestru
N.Kyjovského – Podpora bude využita na pronájem sálu KD,ozvučení a propagaci
akce.
Libuše Buchtová – Den s Václavem Čtvrtkem – odpolední maratón čtení
pohádek s malou výtvarnou dílničkou. Podpora bude využita na pořízení
výtvarných potřeb a jednoduchých triček.
Libuše Buchtová – realizace divadelního workshopu pro min. 15 budoucích
ochotníků. Podpora bude využita na odměny lektorům.
Mgr.Art. Petra Kršáková – bystřické sdružení Chaluha – realizace výtvarného
sympozia v Jimramovských Pavlovicích. Podpora bude využita na propagaci akce
a pořízení výtvarných materiálů.
Hana Baxantová – módní přehlídka „Dívčí válka“ 27.11.2011 v KD – Podpora
bude využita na pronájem sálu KD a propagaci akce .
SRPDŠ při ZUŠ Bystřice n.P. – DPS Studánka – soutěžní přehlídka Zahrada
písní Praha 9.-10.4.2011. Podpora bude využita na dopravu autobusem do Prahy a
zpět a soutěžní účastnický poplatek.
SRPDŠ při ZUŠ Bystřice n.P. – Mezinárodní festival dechových orchestrů
s mažoretkami ve Francii. Podpora bude využita na dopravu účastníků do Francie a
zpět.
SRPDŠ při ZUŠ Bystřice n.P. – festival dechových orchestrů Vysoké Mýto –
Podpora bude využita na dopravu autobusem do Vysokého Mýta a zpět.
SRPDŠ při ZUŠ Bystřice n.P. – pronájmy sálů KD v průběhu roku 2011 –
Podpora bude využita na pronájmy prostor KD.
SRPDŠ při ZUŠ Bystřice n.P. – mezinárodní akce Strom poznání dobra a zla ve
Vranově n.T. Podpora bude využita na dopravu účastníků minibusem do Vranova
n.T. a zpět.
SRPDŠ při ZUŠ Bystřice n.P. – celostátní přehlídka DPS v Třebíči 18.4.2011.
Podpora bude využita na dopravu účastníků do Třebíče a zpět.
o.s. Tranzistory – koncert hip-hopová a rapová hudba v Sokolovně. Podpora
bude využita na honoráře pro účinkující.
o.s. Tranzistory – Para fest – 4.ročník jednodenního hudebního festivalu
bystřických kapel. Podpora bude využita na honoráře účinkujících.
Bystřická kapela o.s. – natočení hudebního CD. Podpora bude využita na realizaci
samotného CD.
Mgr. Helena Horáková – koncerty Hudební školy Yamaha Bystřice n.P.
Podpora bude využita na pronájmy velkého sálu KD.
KK nevyhověla 5 žádostem o finanční příspěvek:
Veterán TATRA klub – Malé Museum Malých Motocyklů – velké množství
žádostí a nedostatek finančních prostředků – 16.000 Kč
Mgr.Art. Eva Chmelová – „Periferní centra“ – velké množství žádostí a
nedostatek finančních prostředků / obdobná akce již v Bystřici n.P. několik let
existuje – 12.600 Kč
Hana Baxantová – výstava „Svatba a něco kolem ní“ – již není volný termín na
realizaci akce v městském muzeu – 30.000 Kč
SRPDŠ při ZUŠ Bystřice n.P. – DPS Studánka – pořízení pelerín – velké

množství žádostí a nedostatek finančních prostředků – 20.000 Kč
SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P. – realizace výtvarných výstav v prostoru školy –
nejasné položky na pronájmy, energie a náklady na vernisáže – 15.500 Kč
SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P. – I.Majáles studentů – financování této akce by
mělo město zabezpečit obdobným způsobem jako např. Bystřické léto – 50.000 Kč
KK ponechala finanční rezervu 44.000 Kč pro druhé kolo grantového řízení
v červnu 2011.
KK navrhuje Radě města zvážit možnost navýšení objemu finančních
prostředků pro podporu kultury a společenského života ve městě pro rok 2012.
Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise kultury na přidělení příspěvků
z grantu rozvoje kultury ve městě:
Sportovní klub – Letní kino – ve výši 7.000 Kč
ZO ČSCH – Podzimní výstava drobného zvířectva – ve výši 5.000 Kč
Veterán TATRA klub – sraz historických vozidel a soutěž – ve výši 10.000 Kč
Classic Car Króžek – Classic Car Weekend – ve výši 15.000 Kč
Smyčcový orchestr N. Kyjovského – koncert k 10. výročí – ve výši 7.000 Kč
Libuše Buchtová –Den s V.Čtvrtkem – výtvarná dílna – ve výši 2.000 Kč
Libuše Buchtová – divadelní workshop – ve výši 6.000 Kč
Mgr.Art. Petra Kršáková – výtvarné sympozium – ve výši 7.000 Kč
Hana Baxantová – módní přehlídka – ve výši 10.000 Kč
SRPDŠ při ZUŠ – Zahrada písní Praha – ve výši 8.000 Kč
SRPDŠ při ZUŠ – mezinárodní festival ve Francii – ve výši 10.000 Kč
SRPDŠ při ZUŠ – festival dechových orchestrů Vysoké Mýto – ve výši 5.000 Kč
SRPDŠ při ZUŠ – pronájmy sálů 2011 – ve výši 15.000 Kč
SRPDŠ při ZUŠ – Strom poznání dobra a zla – ve výši 15.000 Kč
SRPDŠ při ZUŠ – přehlídka DPS Třebíč – ve výši 3.000 Kč
o.s. Tranzistory – koncert hip-hopové a rapové hudby – ve výši 15.000 Kč
o.s. Tranzistory – Para fest – ve výši 8.000 Kč
Bystřická kapela o.s. – natočení CD – ve výši 5.000 Kč
Mgr. Helena Horáková – koncerty HŠ Yamaha – ve výši 3.000 Kč
Rada města zamítá žádosti o finanční příspěvek z grantu rozvoje kultury:
Veterán TATRA klub – Malé Museum Malých Motocyklů
Mgr.Art. Eva Chmelová – Periferní centra
Hana Baxantová – výstava Svatba a něco kolem ní
SRPDŠ při ZUŠ – peleríny pro DPS Studánka
SK VOŠ a SOŠ – realizace výtvarných výstav
SK VOŠ a SOŠ – I. Majáles studentů
Rada města nad rámec grantového programu schvaluje finanční částku 40.000,Kč na I. Majáles studentů středních škol a pověřuje vedoucí odboru financí a OŽÚ
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem provedením rozpočtového opatření na tuto akci.
Rada města ukládá vedoucí odboru financí a OŽÜ městského úřadu zahájit kroky
k vymáhání poskytnuté podpory pro rok 2010 ve výši 10.000 Kč od Mgr. Zdeňka
Musila z důvodu porušení podmínek pro její čerpání.

10/3/2011

: Mandátní smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Městem Bystřice nad
Pernštejnem

Popis

Usnesení

11/3/2011
Popis

: V roce 2004 uzavřelo Město Bystřice nad Pernštejnem Mandátní smlouvu s Krajem
Vysočina při zajišťování Programu obnovy venkova kraje Vysočina. Původní
smlouva měla platnost do konce února 2006. Kraj Vysočina navrhl uzavřít Dodatek
č. 1 této smlouvy, který umožnil pokračovat ve spolupráci v roce 2006 a prodloužil
platnost smlouvy do 28.2.2007. Dále tento Dodatek č. 1 zvýšil částku, kterou kraj
vyplácí městu za poskytovanou službu. Pro rok 2007 byla uzavřena nová smlouva
s platností do 29.2.2008, pro rok 2008 byla uzavřena také nová smlouva do
28.2.2009, pro rok 2009 byla uzavřena smlouva do 28.2.2010 a pro rok 2010 byla
uzavřena smlouva s platností do 28.2.2011.
Činnosti, které obce s rozšířenou působností vykonávají na základě této smlouvy,
jsou zaměřeny na sběr žádostí, provádění průběžných kontrol, které jsou zaměřeny
na připravenost a prověření skutečností rozhodujících pro udělení dotace a sběr
závěrečných vyhodnocení, které budou předkládat příjemci dotací. Smluvní cena
činila pro rok 2005 částku 520,- Kč za jednu přijatou žádost, pro rok 2006 částku
535,- Kč, pro rok 2007 částku 550,- Kč, pro rok 2008 částku 580,- Kč a pro rok
2009 a 2010 částku 600,- Kč za jednu přijatou žádost.
Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina Jihlava hodlá i nadále spolupracovat v této
oblasti podpory venkova s obcemi s rozšířenou působností, Kraj Vysočina navrhuje
uzavření nové smlouvy / viz příloha/, přičemž obce s rozšířenou působností by
vykonávaly činnosti shodné jako v předchozích letech. Smluvní cena pro rok 2011 je
stanovena na 600,- Kč za jednu přijatou a zpracovanou žádost s dobou platnosti
smlouvy do 28.2.2012.
Rada Kraje Vysočina schválila tento návrh smlouvy na svém zasedání dne
25.1.2011.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Mandátní smlouvu s Krajem
Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, PSČ 587 33 o součinnosti Města Bystřice
nad Pernštejnem poskytované Krajem Vysočina při zajišťování realizace Programu
obnovy venkova Kraje Vysočina pro rok 2011 s platností smlouvy do 28.2.2012.
: Žádost o povolení úpravy polední přestávky v ZŠ Nádražní 615, Bystřice n. P.
: Obdrželi jsme žádost ředitelky Mgr. Alexandry Gabrielové o povolení kratší polední
přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním z 50 min na 30 min.
Vyhláška o ZŠ říká, že tato doba má být 50 min. Škola má během týdne tyto
přestávky zkrácené z důvodu nevyhovující dopravní obslužnosti. Při dodržování
stanovené doby vyhláškou žákům ujíždí autobusy o 15-30 min. Potom musí čekat na
další spoj více než hodinu. V roce 2002 měla škola povolení od Ministerstva
školství, ale toto povolení už pozbylo platnosti. Česká školní inspekce toto
nedodržování předpisu škole vytkla při inspekci s tím, že má škola vstoupit v jednání
se zřizovatelem a tento problém řešit.
Proto jsme společně s panem Nykodýmem z odboru dopravy oslovili ZDAR Žďár n.
S. s dotazem na možnost posunu některých autobusových spojů. Bylo nám
odpovězeno (přikládáme přílohu), že tyto posuny nelze realizovat z důvodu
návaznosti spojů, pouze by se o tom dalo uvažovat v případě, že toto zaplatí město.
Proto navrhujeme dát škole stanovisko zřizovatele, že o problematice víme, bereme
ji na vědomí a v současné době se s tím nedá nic dělat. Doporučili bychom ještě
zvážit od září případně posun začátku vyučování – zase o ohledem na příjezd
autobusů.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. bere na vědomí zkrácení polední přestávky na ZŠ
Nádražní 615 Bystřice nad Pernštejnem z důvodu nevyhovujících odpoledních
autobusových spojů a souhlasí s touto organizací na škole.

12/3/2011
Popis

: Žádost o finanční příspěvek trenérům juda na studijní cestu do Japonska
: Trenéři oddílu juda pan K. p. a M. B. požádali radu města o příspěvek na studijní
cestu do Japonska za účelem studia technik juda, zlepšení trenérské práce a zvýšení
prestiže oddílu.Oddíl působí pod DDM v Bystřici n. P. asi 15 let, využívají prostory
v KD, pravidelně se účastní soutěží, na kterých se umisťují na předních příčkách.
Příspěvek by měl pokrýt náklady na letenky, tj. 2x20.000,- Kč.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. neschvaluje finanční příspěvek na cestu trenérů oddílu
juda do Japonska ve výši 40.000,- Kč.

13/3/2011
Popis

: Schválení zadávací dokumentace pro VZ – technologické centrum
: 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. V
současné době můžeme přistoupit k zahájení výběrového řízení a schválit zadávací
dokumentaci, vč. návrhu smlouvy o dílo pro tuto veřejnou zakázku. Vzhledem k
tomu, že se tato zadávací dokumentace připravuje, bude předložena až tzv. „na stůl”
na schůzi rady města. Veškerá ZD bude v soulasu s již schválenou studií
proveditelnosti. Zájemncům je možné ZD zaslat elektronicky již v podnělí, den před
radou města.
Dle § 38 zákona o veřejných zakázkách je v tomto podlimitním řízení veřejný
zadavatel (Město BnP) povinen vyzvat písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k
podání nabídky. Navrhujeme tedy v usnesení uvedené subjekty.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu
smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku projektu realizace technologického centra,
elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu města Bystřice nad Pernštejnem
dle Výzvy č. 06 IOP „na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“. Veřejná zakázka se
člení do těchto částí:
1) Vybudování technologického centra - TC
2) Elektronická spisová služba – eSpSl
a) upgrade stávající spisové služby ORP Bystřice nad Pernštejnem
b) pořízení eSpSl pro obce správního obvodu ORP ve dvou variantách
- HOSTING v TC
- Na vlastních technologiích obcí
3) vnitřní integrace úřadu - VIÚ

Usnesení

Rada Města Bystřice nad Pernštejnem dále schvaluje tyto firmy, které budou
v souladu s ust. § 38 zákona o veřejných zakázkách písemně vyzváni k podání
nabídky:
Část 1) - UNA, spol. s r.o., TECHNISERV IT, spol. s r.o., MERIT GROUP a.s.,
AutoCont CZ a.s., YCNEGA technologies s.r.o.
Část 2) Alis spol. s r.o., TRIADA, spol. s r.o., T-MAPY spol. s r.o., , FPO s. r.o. ,
AiP Safe, s.r.o.
Část 3) YCNEGA technologies s.r.o., TRIADA, spol. s r.o., Alis spol. s r.o., TMAPY spol. s r.o., FPO s. r.o., AiP Safe, s.r.o.
Písemnou výzvu dále Město uveřejní jako veřejný zadavatel na úřední desce města
po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

14 /3 /2011 : Odstoupení z požadavku koupě pozemku od Úřadu pro zastupování státu
Popis

Usnesení

Asi před rokem a půl proběhla podpisová akce občanů Černého Vršku proti zřízení
herny v budově původně Jednoty a potom Mega Tec a teď manželů Dvořáčkových
ze Štěpánova . Vzhledem k tomu, že se tehdy tato akce řešila na zastupitelstvu a to
pověřilo městský úřad, aby požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových ( coby vlastníka pozemku) o prodej části parcely 3127/4 o výměře cca
150 m2 jako parkoviště. To jsme provedli a nyní se čeká. Mezitím manželé
Dvořáčkovi přehodnotili svůj záměr pronajmout to zařízení pro hernu, chtějí zde
zřídit klasickou restauraci a samozřejmě by byli rádi ,než začnou do té nemovitosti
investovat , aby měli vypořádané pozemky a brzdí je ta naše žádost . Navrhujeme
tuto žádost z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových stáhnout a tím
umožnit odkoupení pozemků majitelem stavby.
: Rada města odkládá rozhodnutí v této věci a pověřuje starostu prověřením možnosti
udržení vlivu města na zmíněný pozemek s ohledem na předchozí problémy spojené
s využitím celého objektu.

15/3/2011

: Prodej obrazů Aloise Lukáška

Popis

: Rada města rozhodla v loňském usnesením č. 13/6/2010 ze dne 20.4.2010 o prodeji
20 obrazů Aloise Lukáška. K dnešnímu dni není z těchto 20ti obrazů prodáno ještě 8
obrazů. Jedná se o velká plátna, o která nemá nikdo zájem. Tento týden se přihlásil
pan Bohumil Vavříček, majitel starožitnictví v Boskovicích a zámku v Letovicích,
který by hotově zaplatil za zbývající obrazy 100 tis. Kč. Pořizovací cena těchto 8
obrazů byla 133 tis Kč. Jelikož do této doby nikdo neprojevil zájem, je dle PhDr.
Vladimíra Cisára cena výhodná. Částka bude využita ke koupi děl bystřických
autorů.

Usnesení

: Rada města schvaluje prodej osmi obrazů Aloise Lukáška panu Bohumilu
Vavříčkovi za cenu 100 tis. Kč.

16/3/2011

: TJ Sokol – podklady pro převod budovy sokolovny na město

Popis

: Starosta a místostarosta již v dřívějším období absolvovali řadu jednání se zástupci
TJ Sokol a připravili koncepci využití sokolovny pro širší okruh osob a širší okruh
zájmů.
Tělovýchovná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem předložila radě města vlastní
podklady pro jednání o převodu budovy sokolovny.
TJ Sokol navrhuje, aby
a) dále pokračovala jednání o rozměrech hlavní tělocvičny
b) bylo uděleno přednostní právo na využití sálu pro sportování Sokolům
v předpokládaném objemu 40 hodin týdně
c) Sokolové mohli vyčerpat hodnotu převáděné budovy sokolovny
na
sportování Sokolů (nájem a energie odečítat až do vyčerpání z hodnoty
budovy)
d) byla zachována posilovna oddílu kulturistiky, kde bude cena energií hrazena
z tržeb a nájem by byl dlouhodobě stanoven za symbolickou částku

Usnesení

: Rada města bere na vědomí představený návrh TJ Sokol na převod budovy
sokolovny do vlastnictví Města Bystřice nad Pernštejnem a pověřuje starostu a
místostarostu města přepracováním stávajícího návrhu na využití sokolovny.

