
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. 7 /2010 

konané dne  18.5.2010 
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. Pavel Lukša, MUDr. M iluše 
Sáblíková –nepřítomna u bodů 7) až 10), 12) a 16) 

Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Ing. Blanka Svobodová,  Ing. Zdeněk Mašík, Ing. Jana Jurošová, Ing. 

Jaroslava Chalupová  
Omluveni :  
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 6/2010 :  
 

POŘAD SCHŮZE 
1 / 7 / 2010 Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
2 /  7 / 2010 Evropský den bez aut – podepsání Charty 2010 
3 /  7 / 2010 Rekonstrukce plynovodu v ulici K Domanínku 
4 / 7 / 2010 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – J. P. 
5 / 7 / 2010 Komise životního prostředí – zápis z jednání 2x 
6 / 7 / 2010 Pronájem pozemku firmě Energie 3000 
7 / 7 / 2010 Odměny ředitelů školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem 
8 / 7 / 2010 Účetní závěrka společnosti Areál sportu s.r.o. za rok 2009 
9 / 7 / 2010 Účetní závěrka společnosti Poliklinika města Bystřice n.P., s.r.o. za rok 2009 

10 / 7 / 2010 Žádost o navýšení mezd ve školní jídelně 
11 / 7 / 2010 Výpověď z nájmu nebytového prostoru –Jaroslav Nunvář 
12 / 7 / 2010 Rozpočtová opatření 
13 / 7 / 2010 Pronájem pozemku v k.ú. Domanínek – Alois Rossí 
14 / 7 / 2010 Přidělení bytu v DPS – na vědomí 
15 / 7 / 2010 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému /MKDS/ – žádost o dotaci 
16 / 7 / 2010 Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o finanční výpomoc 
PV/ POŘAD  SCHŮZE OŘAD  SCHŮZE POŘAD  SCHŮZE 

USNESENÍ: 
1/7/2010 : Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
Popis : Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře 

menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není 
zpracován lesní hospodářský plán (§ 24 odst. 3 zák. 289/1995 Sb. – lesní zákon) 
zpracovávají lesní hospodářské osnovy (LHO).  Doba platnosti LHO je deset let a 
náklady na její zpracování hradí stát. Zpracování osnov zadává místně příslušný 
orgán státní správy lesů.  Záměr zadat zpracování osnovy, včetně vymezení 
zařizovacího obvodu, vyhlásí zadavatel v dostatečném předstihu, nejméně však 18 
měsíců před začátkem její platnosti (Vyhl. 84/1996 Sb.). Platnost dosavadní LHO 
končí 31.12.2011.  

Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem na své schůzi dne 18. května 2010 vydává 



podle § 11 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
(lesní zákon) nařízení č. 2/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 hektarů ve zřizovacím obvodu 
vymezeným katastrálním územím Bor u Nedvědice, Borovec, Brťoví, Čtyři Dvory, 
Dolní Čepí, Horní Čepí, Chlébské, Kovářová, Kozlov u Lesoňovic, Lískovec u 
Nedvědice, Olešnička, Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, Sejřek, Skorotice, 
Štěpánov nad Svratkou, Švařec, Ujčov, a Vrtěžíř.  

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing. František Klimeš 
Termín : splněno usnesením 
 
2/7/2010 : Evropský den bez aut – podepsání Charty 2010 
Popis : Naše město se každoročně připojuje ke dni EDBA s tím, že MHD je zdarma.  

Oficiálně jsme se připojili k  EDBA, podepsáním Charty 2007, 2008. Taktéž v tomto 
roce by bylo na místě tuto Charty 2010 podepsat, s tímto podpisem  se staneme 
právoplatnými členy, kteří se k Evropské iniciativě za udržitelnou dopravu připojují.  
Letos by byla MHD zdarma ve středu tj. 22. 9. 2010. 

Usnesení : Rada města zmocňuje starostu města podepsat Chartu 2010 na rok 2010.  
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Bc. Jiří Daniel  
Termín : splněno usnesením 
 
3/7/2010 : Rekonstrukce plynovodu v ulici K Domanínku 
Popis : Lokalita pro výstavbu rodinných domků Rovinky se bude i nadále rozvíjet, 

projekčně je připraveno dalších několik etap, avšak aktuální investiční priority města 
naznačují, že v nejbližších několika létech nebudeme inženýrské sítě do dalších částí 
Rovinek budovat. 
Z projednání uvedeného projektu na RWE ovšem vyplynula podmínka, že 
připojování dalších budoucích staveb na Rovinkách bude možné pouze  za 
předpokladu posílení a zaokruhování plynovodu v ulici K Domanínku. Prakticky by 
to znamenalo, že ve chvíli spuštění této investiční akce by se kopal plynovod podél 
ulice K Domanínku v celé délce před nově zde postavenými rodinnými domky. To 
by bylo více než nepříjemné, protože majitelé novostaveb mají zájem dokončit si 
nyní vjezdy a upravit si prostor mezi domem a silnicí. Zároveň na ulici K 
Domanínku v minulém roce proběhla rekonstrukce chodníku, takže tato lokalita už 
dostává pomalu finální podobu. Pokládáme proto za nekorektní vůči těmto 
stavebníkům odkládat realizaci plynovodu v ulici K Domanínku na neurčito, a proto 
navrhujeme oddělit tuto investici od zbytku projektu rozšíření lokality Rovinky a 
zrealizovat ji již nyní. Předpokládaná hodnota díla činí cca 0,5 mil. Kč. Výdaj 
chceme krýt z částky, o kterou převyšuje rozpočtovaná částka na realizaci 
rekonstrukce náměstí předpokládanou ( a dnes už snad i poměrně přesně spočítanou ) 
skutečnost. 

Usnesení : Rada města schvaluje  realizaci rekonstrukce plynovodu v ulici K Domanínku 
v úseku před novostavbami rodinných domů. 

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař,  Ing. Jiří Krejčíček 
Termín : Realizace stavby nejpozději do 31. 7. 2010 
 
4/7/2010 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení-J. P. 
Popis : Paní Prosová Jana si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení.Dluh na 

nájemném za období 7-12/2009 ve výši 19 189,- Kč uhradila  a zaplatila také 



polovinu poplatku z prodlení ve výši 3 090,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny 
poplatku z prodlení ve výši 3 090,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek 
je možno tuto částku odpustit. 

Usnesení : Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši  3 090,- Kč. 
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 
Termín : splněno usnesením 
 
5/7/2010 : Komise životního prostředí 
Popis : Komise životního prostředí – dne 4. března 2010 

1.1.Přítomní členové komise navrhují,  aby byl pověřen majetkový odbor 
vypracováním návrhu, jak zamezit volnému průjezdu osobních motorových 
vozidel po vyježděné cestě po poli na Nový Dvůr na parcele č. 1930/1 souběžně 
se stávající neprůjezdnou komunikací, což není dobrou vizitkou hospodaření 
s majetkem Města. 

1.2. Stromy poškozené vichřicí v roce 2008 na pozemku 3042 jsou dnes ve 
vlastnictví kraje Vysočina,  právo hospodaření má Vyšší odborná škola a Střední 
odborná škola zemědělsko - technická Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého, 
č.p.343, 59317 Bystřice nad Pernštejnem, zástupce Ing. Janoušek přislíbil 
nápravu. Současně by Město mělo zajistit ošetření těchto stromů pomocí lezecké 
techniky. 

1.3. Město by mělo nechat natřít nový dřevěný mostek v Lužánkách (pro přejezd 
rolby). 

1.4. Základní škola Bystřice n.P., Nádražní 615, v rámci ekologické výchovy  
v jarním období letošního roku uspořádá dotazníkovou akci pro rodiče dětí 
navštěvujících tuto školu. Dotazníková akce bude zaměřena na separování 
odpadů v rodinách, využívání kontejnerových stání, případně sběrného dvora. 
Současně tam bude prostor pro vyslovení připomínek a návrhů k této 
problematice. Konkrétní otázky ankety byly na jednání komise předloženy. 

2.1. Byl zveřejněn  návrh zadání změny územního plánu města Bystřice nad 
Pernštejnem a nově i integrovaných částí. Zveřejnění proběhlo bez zájmu ze stran 
veřejnosti.  

2.2. Na ulici Kulturní bude vybudováno parkoviště jako podélná stání, součástí 
záměru bylo vykácení vzrostlé zeleně. Dle vyjádření odboru ŽP nebudou stromy 
káceny, dojde pouze k jejich úpravě.  

2.3.  V souvislosti s projednáváním záměru výstavby supermarketu u silnice I/19 
má dojít k opětné redukci počtu lip tohoto významného stromořadí. Současně je 
navrženo osvětlené parkoviště o podobné kapacitě vozidel jako u PEUGEOTU, 
s tím souvisí vznik dalšího světelného znečištění v této lokalitě. V současné době 
se projednává záměr o posouzení vlivu stavby na ŽP (EIA).     

3.3. V souvislosti s rozšířením kontejnerových stání  by členové komise měli 
monitorovat využití jednotlivých kontejnerů  - zejména pokud jsou přeplněny 
kontejnery na plasty a papír.                          

Komise životního prostředí – dne 8. dubna 2010 
1.1. Na základě výzvy bylo monitorováno několik kontejnerových stání, 
především na ul. Okružní, Tyršova, Voldán, Černý Vršek, apod., byly zjištěny 
nedostatky zpravidla tím, že byl kontejner uzavřen (i na plasty) a občan odložil 
odpad – zpravidla kartony vedle kontejnerů. Neřešitelný problém je u tabulového 
skla, sklenic o objemu 4 l apod. To se asi hází do směsného komunálního odpadu. 

1.2. V souvislosti s oznámením zahájení zjišťovacího řízení  k záměru 
„Novostavby prodejny smíšeného zboží Bystřice nad Pernštejnem“ byly podány 



podnětné připomínky a bude probíhat řízení o posuzování vlivu na životní 
prostředí (zák. č. 100/2001 Sb.).  V souvislosti s tímto záměrem je v textu 
předběžný návrh na kácení dalších lip tvořících stromořadí kolem silnice I/19. Po 
projednání návrhu s ohledem na sousední posuzovanou akci – oplocení areálu 
firmy PEUGEOT komise nesouhlasí s vydáním povolení ke kácení těchto lip. 

1.3. V souvislosti s obnovou stromů na ul. Okružní bude postupováno v souladu 
s vypracovaným Generelem zeleně města a revitalizací sídliště S II.  

1.4. Anketa (třídění odpadů) bude vyhodnocena do jednání komise 13.5.2010. 

1.5. Úpravy chodníků na S II probíhají, u prodejny FLOP jsou nadále využívány 
jako parkovací stání pro zákazníky.  

2.2. Zjištěné závady na majetku Města (chodníky, zeleň, ekopavilon, antivandal 
atd…) směřovat přímo na odpovědné pracovníky odboru správy majetku a 
investic. 

2.2. Jednání ohledně osvětlení parkovacích a odstavných ploch u PEUGEOTU 
není dosud dořešeno, světelné znečištění má jen malou oporu v platné legislativě 
– zákon o ochraně ovzduší, občanský zákoník a zákon o životním prostředí. 
(86/2002 Sb., 40/1964 Sb. § 127, 17/1992 Sb.) 

2.3. Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, uspořádá úklidovou 
akci ke Dni Země (22. 4.)                                                             

Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávy komise životního prostředí ze dne 4.3. a 8.4.2010 
a ukládá odboru správy majetku a investic prověřit stav dřevěného mostku  
v Lužánkách dle  bodu 1.3. zápisu ze dne 4.3.2010. 

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín : splněno usnesením 
 
6/7/2010 : Pronájem pozemku firmě Energie 3000 
Popis : Město má pronajaty dva pozemky pro Energii 3000 na výstavbu fotovoltaické 

elektrárny (o ploše 80 000 m2 + 27 500 Kč ). Mezi těmito pozemky a naší cestou se 
nachází pozemek p.č. 3031/6 o ploše 568 m2 , který není z hlediska možného 
přístupu na p.č. 3031/8 a 3031/9 nikterak smluvně ošetřen. Se zástupci Energie 3000 
jsme se dohodli  o možném pronájmu. Záměr na tento pozemek byl zveřejněn a nyní 
je možno tento pronájem  smluvně uzavřít. 

Usnesení : Rada města odkládá rozhodnutí o pronájmu pozemku do příštího zasedání rady.  
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 
Termín : 8.6.2010 
 
7/7/2010 : Odměny ředitelů školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem 
Popis : Dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce lze poskytnout odměnu za 

úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Dle 
školského zákona tuto odměnu a další platové náležitosti statutárních orgánů škol a 
školských zařízení – ředitelů škol a školských zařízení se svěřuje tomu, kdo 
statutární orgán do funkce jmenuje, tedy zřizovateli.  
V souladu s touto právní úpravou navrhuje oddělení školství odměny pro  ředitele I. 
ZŠ – Mgr. Jaroslava Slámu, ředitelku MŠ – Mgr. Vlastu Moncmanovou, ředitelku II. 
ZŠ Mgr. Alexandru Gabrielovou ve výši dle přílohy. (Bude předložena na jednání 
Rady.) 
Podkladem pro stanovení výše odměn bylo písemně zpracované hodnocení činností 
ředitelů školských zařízení za 1. pololetí školního roku 2009/10.  



Usnesení : Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje navržené odměny ředitelům 
školských zařízení v Bystřici n. P. dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.. 

Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1  
Zodpovídá : Ing. Blanka Svobodová  
Termín : splněno usnesením 
 
8/7/2010 : Účetní závěrka společnosti Areál sportu s.r.o. za rok 2009 
Popis : Jednatel společnosti Areál sportu s.r.o. Ing. Zdeněk Mašík přednesl radě města 

zprávu o účetní závěrce společnosti za rok 2009, která je přílohou zápisu z jednání 
rady města 

Usnesení : Rada města ve funkci Valné hromady společnosti Areál sportu s.r.o. schvaluje : 
- účetní závěrku společnosti za rok 2009 
- rozhodnutí společníka při výkonu valné hromady 
- hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 261.831 Kč v účetním období 2009  
- uhrazení ztráty společnosti ve výši 261.831 Kč společníkem 

Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : Ing. Zdeněk Mašík, Ing. Jana Jurošová 
Termín : splněno usnesením 
 
9/7/2010 : Účetní závěrka společnosti Poliklinika města Bystřice n.P., s.r.o. za rok 2009 
Popis : Jednatelka společnosti Poliklinika města Bystřice n.P. s.r.o. přednesla radě města 

zprávu o účetní závěrce společnosti za rok 2009, která je přílohou zápisu z jednání 
rady města 

Usnesení : Rada města ve funkci Valné hromady společnosti Poliklinika města Bystřice n.P. 
s.r.o. schvaluje : 
- účetní závěrku společnosti za rok 2009 
- rozhodnutí společníka při výkonu valné hromady 
- hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 417.422,64 Kč v účetním období roku 

2009 
- uhrazení  ztráty společnosti  ve výši 417.422,64 Kč společníkem 

Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1   
Zodpovídá : Ing. Jaroslava Chalupová, Ing. Jana Jurošová 
Termín : splněno usnesením 
 
10/7/2010 : Žádost o navýšení mezd ve školní jídelně 
Popis : Paní Lenka Luňáková – vedoucí provozu školní jídelny, dala na město žádost o 

navýšení mezd pro zaměstnance. Zaměstnanci jsou v pracovním poměru u firmy 
SODEXO, která naši školní jídelnu provozuje na základě mandátní smlouvy. 
Navýšení mezd by připadalo v úvahu, jestliže jej schválí rada města  a dá návrh fi 
SODEXO, nicméně se o tuto částku zvýší náklady města s provozem jídelny.  
Mzdy nebyly navýšeny od počátku smlouvy s fi Sodexo, zaměstnanci, kteří jsou 
v pracovním poměru jsou vytíženi na maximum.   
Hospodaření jídelny se ustálilo v nastavených mezích, navýšily se vývozy jídel pro 
cizí strávníky a dalo by se říci, že v této chvíli není možné lepší hospodaření jídelny.  
Pouze v případě zvýšení vývozů a to řádově v tisících, a to není reálné, by se zlepšily 
příjmy z vývozů jídel, nicméně, jestliže je v této chvíli vytížená jedna směna, 
zavedení více směn by znamenalo zvýšení nákladů na straně zaměstnanců, 
provozních výdajů, oprav atd. 
Paní Luňáková navrhuje zvýšení mezd ve výši 18 400,- Kč měsíčně.       

Usnesení : Rada města odkládá rozhodnutí do příštího zasedání rady. Tento bod bude 
projednán  za přítomnosti paní Luňákové. Rada města požaduje  předložení 
inventury mezd.  



Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : 8.6.2010 
 
11/7/2010 : Výpověď z nájmu nebytového prostoru – Jaroslav Nunvář 
Popis : Rada města na svém lednovém zasedání schválila nájemní smlouvu s Jaroslavem 

Nunvářem na pronájem nebytového prostoru (bývalá kooperativa)  v domě č.p.9 na 
Masarykově náměstí. S ohledem na hrubé porušení smlouvy je nutné schválit 
okamžitou výpověď  (bližší informace podám).  

Usnesení : Rada města schvaluje výpověď nájmu  nebytových prostor v domě č.p. 9 na 
Masarykově náměstí  panu Jaroslavu Nunvářovi, Spojovací 922, Bystřice nad 
Pernštejnem pro hrubé porušení smlouvy 

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 
Termín : splněno usnesením 
 
12/7/2010 : Rozpočtová opatření 
Popis : Finanční odbor předkládá radě města návrh na provedení rozpočtových opatření – 

výdajových RO pod poř.č. 13 – 16 a příjmových RO pod poř.č. 5 - 8 
Usnesení : Rada města schvaluje výdajová rozpočtová opatření č. 13 – 16 a příjmová 

rozpočtová opatření č. 5 – 8.  
Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : splněno usnesením 
 
13/7/2010 : Pronájem pozemku v k.ú. Domanínek – Alois Rossí 
Popis : Pan Alois Rossí  žádal město o prodej pozemku v k.ú. Domanínek. Stavební komise 

a následně rada prodej neschválila a doporučila pronájem pozemku. Byl zveřejněn 
záměr a  nyní je možné po schválení radou  podepsat smlouvu. 

Usnesení : Rada města schvaluje pronájem pozemku část p.č. 45/3 o výměře 300 m2 v k.ú. 
Domanínek panu Aloisovi Rossímu. Nájemné 10 000 Kč ročně. Délka nájmu 5 let 
s možnou opcí, (po dohodě obou stran ) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou . 

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta, odbor SMI 
Termín : splněno usnesením 
 
14 /7/2010 : Přidělení bytu v DPS – na vědomí 
Popis : V květnu  2010 byl přidělen byt č. 33 panu S. P. 

V bytě bude bydlet sám, bude mít zavedenou pečovatelskou službu – úklid, praní 
prádla…další služby dle zdravotního stavu. 

 
Usnesení : Rada bere na vědomí umístění  pana S. P.  v DPS.  
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0  
Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová  
Termín : splněno usnesením  
 
15/7/2010 : Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – žádost o dotaci 
Popis : Program prevence kriminality kraje Vysočina – 2010 

V současné době je ve městě sedm kamer, dvě monitorují Masarykovo náměstí, další 
vchod do Domu s pečovatelskou službou, ul. Hornická, dvě jsou na stadionu, jedna 
v průchodu na centrální parkoviště a jedna na skateparku. 
Předmětem projektu je rozšíření stávajícího kamerového systému. Na služebně PČR 



bude instalováno záznamové zařízení pro celý MKDS a vybudována optická síť pro 
přenos dat, případně doplněna jedna kamera.. S Obvodním oddělením PČR 
v Bystřici n. P. bude sjednána dohoda o spolupráci při budování MKDS a obsluze 
záznamového zařízení. Žádost o dotaci bude připravena tak, aby byla využita max. 
částka.         
Maximální dotace je 300 000 Kč s DPH                  
Podíl města 20%,  tj. max. 60 000,- Kč 
Protože druhé kolo žádostí bylo vyhlášeno KrÚ Vysočina v minulém týdnu nemáme 
ještě přesný rozpočet. 

Usnesení : Rada města schvaluje žádost o dotaci z Programu prevence kriminality kraje 
Vysočina na rok 2010 a podíl financování projektu městem ve výši 20% z celkové 
částky. 

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0  
Zodpovídá : Alena Prudká, odbor SMI 
Termín : splněno usnesením 
 
16/7/2010 : Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o finanční výpomoc 
Popis : Ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě paní JUDr. Věra Palečková se obrátila 

na město se žádostí o poskytnutí finanční výpomoci na nutnou obnovu přístrojové 
techniky (operační hysteroskop pro gynekologické oddělení, 2 dialyzační přístroje 
pro pracoviště hemodialýzy).  

S ohledem na nákup počítačového tomografu pro radiologické oddělení v hodnotě 
19, 4 mil. Kč šokový rozmrazovač plazmy pro transfúzní oddělení v hodnotě 882 tis. 
Kč a realizaci stavební investice na interním pavilonu v hodnotě 4,71 mil. Kč –vše z 
vlastních zdrojů - .žádá nemocnice o finanční výpomoc v jakékoliv výši.  

Usnesení : Rada města neschvaluje poskytnutí finanční výpomoci  Nemocnici v Novém Městě 
na Moravě. 

Hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska, starosta 
Termín : splněno usnesením 
 
 
Příští zasedání rady města se bude konat :  8.6.2010 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.5.2010 
 
 
 
       Ing. Karel Pačiska                                                                                 Bc. Josef Vojta              
         starosta města                                                                                 místostarosta města 


