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

č. 12 2010
konané dne 31.8.2010
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. v 16:00 hodin
Přítomni

Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing. Bohumil Kotlán, MUDr. Aleš
Ptáček, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Miluše Sáblíková - přítomna u
bodů 4) až 8)

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Mgr. Marcela Tučková, Ing. Blanka Svobodová, Miroslav Korbička
: MUDr. Pavel Lukša

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 11/2010

:
:
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/
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/
/
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12
12
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/
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/
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2010
2010
2010

Žádost o mimořádné přidělení bytu
Žádost kulturistického oddílu TJ Sokol
Jmenování konkursních komisí
Jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na koupi
nemovitostí na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
5 / 12 / 2010 Smlouva o dílo – rekonstrukce osvětlení ZŠ Nádražní
6 / 12 / 2010 Schválení smlouvy o nájmu a provozování KD
7 / 12 / 2010 Projektová příprava kanalizací a vodovodů
8 / 12 / 2010 Přidělení bytu v DPS – na vědomí
9 / 12 / 2010 Žádost o podporu na výuku anglického jazyka – Mgr. Marcela Tučková
PV/ POŘAD SCHŮZE OŘAD SCHŮZE POŘAD SCHŮZE
USNESENÍ:

1/12/2010

: Žádost o mimořádné přidělení bytu

Popis

: Manželé U. jsou v současné době nájemci bytu č. 11 o velikosti 2+1 ve 4. podlaží
v domě bez výtahu V září letošního roku se uvolní byt č. 7 o velikosti 2+1
v 3.podlaží v domě s výtahem.
Manželé U. požádali radu města o mimořádné přidělení bytu č.7 v čp. 958 o
velikosti 2+1, neboť s ohledem na zdravotní stav paní U. je problém vyjít do 4.
patra v domě bez výtahu.
: Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 pro manžele U.
za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností
prodloužení nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 11 o
velikosti 2+1 na ulici Hornická.
: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2
: Ing.Věra Vanová

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá

Termín

: splněno usnesením

2/12/2010

: Žádost oddílu kulturistiky TJ Sokol

Popis

: Miroslav Korbička žádá radu města jménem oddílu kulturistiky TJ Sokol o
schválení finanční výpomoci pro závodníka Jaroslava Paseku, který po předloňské
účasti na ME ve Španělsku, kde obsadil jako reprezentační nováček osmé místo v
kategorii mužů, byl vybrán reprezentačním trenérem pro letošní rok jako
reprezentant České Republiky na Mistrovství světa, které se koná 6.až 7. 11. 2010
v Baku v Azerbajdžánu. Jelikož je příprava na toto mistrovství finančně velmi
náročná a většinu si Jaroslav Paseka hradí sám, žádá radu města o finanční výpomoc
ve výši 20 tis. Kč.
: Rada města schvaluje příspěvek ve výši 20 000 Kč Jaroslavu Pasekovi na mistrovství
světa v kulturistice v listopadu 2010. Rada města požaduje, aby TJ Sokol zajistil
v průběhu mistrovství světa propagaci města Bystřice nad Pernštejnem a zhodnotil
mistrovství a jeho výsledky v místním a okresním tisku.
: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2
: Bc. Josef Vojta, místostarosta
: Ihned

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

3/12/2010

: Jmenování konkursních komisí

Popis

: Po vyhlášení konkursních řízení na obsazení míst ředitelů DDM a ZUŠ Bystřice nad
Pernštejnem obdrželo oddělení školství jména zástupců ČŠI a KÚ kraje Vysočina
pro konkursní komisi a zároveň obdrželo souhlas ředitelů obdobných organizací
s účastí v konkursní komisi. Jedná se o ředitelku DDM Velké Meziříčí – paní
Květoslavu Koudelovou a ředitelku ZUŠ Nové Město na Moravě – paní Evu
Mošnerovou.
Protože komisi jmenuje zřizovatel, navrhujeme následující usnesení.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovení § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
1. j m e n u j e konkursní komisi na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Bystřice nad
Pernštejnem ve složení:
- člen určený zřizovatelem – předseda: Ing. Karel Pačiska
- člen určený zřizovatelem: Mgr. Miroslav Novák
- člen určený ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina: Mgr. Eva
Chvátalová
- odborník v oblasti státní správy ve školství, org. a řízení: Květoslava
Koudelová
- školní inspektor ČŠI: Mgr. Eva Šimečková
2. p o v ě ř u j e paní Ing. Ivetu Potůčkovou - Zavřilovou funkcí tajemníka
komise. Tajemník není členem konkursní komise.
3. u r č u j e odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkursní
komise, kterými jsou : Bc. Josef Vojta, Ing. Bohumil Kotlán, Mgr. Radek
Vojta, Ing. Blanka Svobodová
4. j m e n u j e
konkursní komisi na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Bystřice nad Pernštejnem ve složení:
- člen určený zřizovatelem – předseda: Ing. Karel Pačiska
- člen určený zřizovatelem: Mgr. Miroslav Novák
- člen určený ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina: Mgr. Eva

-

Hlasování
Zodpovídá
Termín

Chvátalová
odborník v oblasti státní správy ve školství, org. a řízení: Eva
Mošnerová
školní inspektor ČŠI: Mgr. Eva Šimečková

5. p o v ě ř u j e paní Ing. Ivetu Potůčkovou - Zavřilovou funkcí tajemníka
komise. Tajemník není členem konkursní komise.
6. u r č u j e odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkursní
komise, kterými jsou : Bc. Josef Vojta, Ing. Bohumil Kotlán, Mgr. Radek
Vojta, Ing. Blanka Svobodová
: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2
: Ing. Blanka Svobodová
: splněno usnesením

4/12/2010

: Jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na prodej
nemovitostí na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem

Popis

: V souvislosti s vyhlášením záměru na prodej nemovitostí č.p. 58, 59, 60 na náměstí
v Bystřici nad Pernštejnem je rada města na základě rozhodnutí zastupitelstva o
způsobu prodeje těchto nemovitostí povinna jmenovat komisi pro otevírání a
vyhodnocení nabídek na koupi nemovitostí. Komise je stanovena jako sedmičlenná –
podmínkou zastupitelstva byla účast jednoho zastupitele.
: Rada města jmenuje komisi pro otevírání a vyhodnocení nabídek na prodej
nemovitosti v sestavě : Ing. Karel Pačiska. Ing. Ivan Buchta, Ing. Jana Jurošová, Bc.
Josef Vojta, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Bohumil Kotlán, Mgr. Radek Vojta
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Ing. Jana Jurošová
: splněno usnesením

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

5/12/2010 : Smlouva o dílo – rekonstrukce osvětlení ZŠ Nádražní
Popis

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

6/12/2010
Popis

Usnesení

: V červenci 2010 nabídla firma VSEP Energy CZ s.r.o. městu jako zřizovateli ZŠ
řešení výměny osvětlení pro ZŠ Nádražní. Osvětlení budovy nesplňuje hygienické
předpisy a město již bylo v této věci řešeno ve správním řízení a dostalo pokutu
10.000-Kč. Nabídka zhotovitele byla konzultována s KHS Vysočina a byla shledána
jako vyhovující.
Zhotovitel dále nabídl splátkový kalendář do roku 2014 tak, aby nedošlo k zatížení
rozpočtu města.
: Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na modernizaci osvětlení a úsporu elektrické
energie pro Základní školu Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem mezi Městem
Bystřice nad Pernštejnem jako objednatelem a firmou VSEP Energy CZ s.r.o. jako
zhotovitelem, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Bc. Josef Vojta, místostarosta
: usnesením

: Schválení smlouvy o nájmu a provozování kulturního domu
: Ke dni 31.12.2010 pozbývá platnosti smlouva o nájmu a provozování kulturního
domu a poskytnutí dotace mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a provozovatelem
panem Mgr. Miroslavem Špačkem. Provozovatel souhlasí s prodloužením smlouvy o
jeden rok.
Ra: Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu a provozování kulturního domu a
poskytnutí dotace mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a provozovatelem panem
Mgr. Miroslavem Špačkem na rok 2011, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Rada města tímto revokuje svoje Usnesení č. 4/5/2010 ze dne 30.3.2010.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 6 Proti: 0
: Mgr. Radek Vojta
: splněno usnesením

Zdržel se: 0

Nehlasoval:1

7/12/2010

: Projektová příprava kanalizací a vodovodů

Popis

: Už nyní je nutná příprava projektování rekonstrukce vodovodů a kanalizací na roky
2011-2012. Po projednání s našimi odbory majetkovým a bytového hospodářství
byly naše představy dojednány se zástupci VAS a Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko, z čehož vyplynula nutnost této projektové přípravy:
- ČOV –

protipovodňová opatření

- rekonstrukce kanalizace sídliště I – etapa II
- rekonstrukce kanalizace ul. Cibulkova, ul. Koželužská, ul. Příční
- rekonstrukce vodovodu ul. Lnářská, ul. K Zámečku

Usnesení

Projekty jsou financovány formou příspěvku SVK, který je po kolaudaci stavby
vrácen městu.
: Rada města schvaluje pořízení těchto projektových dokumentací:
- ČOV – protipovodňová opatření
- rekonstrukce kanalizace sídliště I – etapa II
- rekonstrukce kanalizace ul. Cibulkova, ul. Koželužská, ul. Příční

Hlasování
Zodpovídá
Termín

- rekonstrukce vodovodu ul. Lnářská, ul. K Zámečku.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Bc. Josef Vojta, místostarosta
: 31. 12. 2010

8/12/2010

: Přidělení bytu v DPS – na vědomí

Popis

: V srpnu 2010 byl přidělen byt č.111 v DPS paní M. Z. Bude využívat
pečovatelskou službu – obědy, úklid, praní prádla.
: Rada bere na vědomí umístění paní M. Z. v DPS.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: PhDr. Drahomíra Lukšová
: splněno

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín
Zpracoval

: PhDr. Drahomíra Lukšová

Přílohy

: 0

9/12/2010

: Žádost o podporu na výuku anglického jazyka – Mgr. Marcela Tučková

Popis

: Mgr. Marcela Tučková požádala radu města o příspěvek na výuku anglického jazyka
v centru s oficiálním názvem Centrum Helen Doron Early English Bystřice nad
Pernštejnem. Finanční příspěvek by byl použit na nákup výukových materiálů a
učebních pomůcek. Výukové sety stojí cca 2 tis. Kč, hradí si je rodiče a jejich cena
je součástí ceny kurzovného. Příspěvek tedy výrazně sníží náklady na kurzovné.
Poskytnutí příspěvku ze strany města výrazně zvýší pravděpodobnost plného
obsazení kurzů a zpřístupní tyto kurzy i sociálně slabším skupinám obyvatel.
: Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Mgr.
Marcele Tučkové na podporu a propagaci výuky anglického jazyka v Centru Helen
Doron. Příspěvek poskytuje rada města s tím, že součástí propagace činnosti Centra
bude prezentace Města Bystřice nad Pernštejnem
: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2
: Bc. Josef Vojta, místostarosta
: splněno usnesením

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

Příští zasedání rady města se bude konat : 21.9.2010

Zasedání zastupitelstva města se bude konat : 6.10.2010 v 16,00 hod.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 31.8.2010

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Bc. Josef Vojta
místostarosta města

