Měst

M ě s to 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 MĚSTA
Bystřice na Pernštejnem

č. 8 /2010
konané dne 8.6.2010
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. v 16:00 hodin
Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing. Bohumil Kotlán, MUDr. Aleš
Ptáček, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Pavel Lukna, MUDr. Miluše
Sáblíková – nepřítomna u bodů 3),5)

Přítomni

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Stanislav Loukota, Ing. Ivan Buchta, Ing. Roman Kekrt, Lenka
Luňáková, Ing. Jana Jurošová
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 7/2010

:
:
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Žádost o prominutí poplatku z prodlení-E.O.
Smlouva o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně podél silnic
Účetní závěrka společnosti Bystřická tepelná s.r.o. za rok 2009
Návrh na odpis pohledávek
Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2009
Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2009
Plnění rozpočtu města za první 4 měsíce roku 2010
Žádost o navýšení mezd ve školní jídelně
Odměny ředitelů městských společností za rok 2009
Výsledky provedených výběrových řízení
Přidělení bytu v DPS – na vědomí
Mimořádné přidělení bytu
Souhlas s použitím znaku města – ATEX , Yotiva a obec Ujčov

USNESENÍ:
1/8/2010
: Žádost o prominutí poplatku z prodlení-E. O.
Popis
: Paní O. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za
období 1/2010 ve výši 5 008,- Kč uhradila a zaplatila také polovinu poplatku
z prodlení ve výši 620,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení ve
výši 619,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto částku
odpustit.
Usnesení
: Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 619,- Kč.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
Zodpovídá : Ing.Věra Vančová
Termín
: splnění usnesením
2/8/2010
Popis

: Smlouva o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně podél silnic
: K projednání předkládáme návrh smlouvy mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a

Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně
na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy
v kraji Vysočina ve výši 6 118,- Kč. Dotace představuje 100 % z vyčíslené
požadované částky uvedené v žádosti a bude poskytnuta výhradně k uvedenému
účelu a při dodržení podmínek stanovených v „Zásadách kraje“.
Rada města schvaluje smlouvu mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a Krajem
Vysočina se sídlem v Jihlavě o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně na
veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy ve
výši 6 118,- Kč.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
Ing. Aleš Sitař
splněno usnesením

Usnesení

:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:

3/8/2010
Popis

: Účetní závěrka společnosti Bystřická tepelná s.r.o. za rok 2009
: Jednatel společnosti Stanislav Loukota předložil radě města řádnou účetní závěrku
hospodaření společnosti za rok 2009 včetně příloh. Společnost vykázala zisk po
zdanění ve výši 421 941,52 Kč
: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Bystřická tepelná s.r.o. :
- bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami
- schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2009, která vykazuje zisk ve výši
421 941,52 Kč
- schvaluje rozdělení zisku takto : sociální fond
67 633,52 Kč
354 308,00 Kč
nerozdělený zisk
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Ing. Jana Jurošová
: splněno usnesením

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín
4/8/2010
Popis

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín
5/8/2010
Popis

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Návrh na odpis pohledávek
: Na základě čl. 11 směrnice č. 1/2003 pro postup při evidenci, účtování a vymáhání
pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem navrhujeme Radě Města Bystřice nad
Pernštejnem odepsání pohledávek uvedených v příloze.
: Rada města schvaluje odpis pohledávek č. 1 - 4 přílohy, která je nedílnou součástí
usnesení, v celkové výši 9.190,-Kč.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Mgr. Radek Vojta
: do 15 dnů od schválení
: Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2009
: Předseda představenstva společnosti TS města ,a.s. Ing. Roman Keprt předložil radě
města výroční zprávu společnosti za rok 2009 a účetní závěrku s přílohami. Zpráva
auditora ještě není zpracována, termín zpracování je 30.6.2010. Společnost vykazuje
za rok 2009 zisk ve výši 511 055,83 Kč
: - Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s.
- bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami
- schvaluje účetní závěrku za rok 2009, která vykazuje zisk 511 055,83 Kč
- souhlasí s následujícím rozdělením zisku :
*základní rezervní fond ( účet 421100)
26 000,00 Kč
*neuhrazená ztráta minulých let ( účet 429100)
485 055,83 Kč
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Ing. Jana Jurošová
: splněno usnesením

6/8/2010
Popis

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín
7/8/2010
Popis

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín
8/8/2010
Popis

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín
9/8/2010
Popis:

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2009
: Odbor financí a OŽU předkládá radě města návrh Závěrečného účtu města Bystřice
n.P. za rok 2009, který byl projednán ve finančním výboru zastupitelstva 7.6.2010 a
doporučen ke schválení radě i zastupitelstvu města Bystřice n.P. Podrobný popis
včetně celkových přehledů je přiložen v příloze.
: Po projednání návrhu Závěrečného účtu města Bystřice n.P. za rok 2009 včetně
návrhu na rozdělení zisku z hospodářské činnosti a výsledků příspěvkových
organizací doporučuje rada města zastupitelstvu města Bystřice n.P. Závěrečný účet
města Bystřice n.P za rok 2009 ke schválení.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Ing. Jana Jurošová
: splněno usnesením
: Plnění rozpočtu města za první 4 měsíce roku 2010
: Finanční odbor předkládá radě města detailní přehled o výši příjmů a výdajů
v porovnáním se schváleným rozpočtem na rok 2010. Příjmy města po konsolidaci
činily k 30.4.2010 109 425 106,- Kč, výdaje ke stejnému dni jsou ve výši 76
974025,- Kč, financování -32 451 081,- Kč
: Rada města bere na vědomí plnění rozpočtu za leden až duben 2010
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Ing. Jana Jurošová
: splněno usnesením
: Žádost o navýšení mezd ve školní jídelně
: Na minulém zasedání rady města byla projednána žádost paní Lenky Luňákové o
navýšení mezd zaměstnanců ve školní jídelně.
Celá věc byla odložena a radní požadovali předložení mzdové inventury se
zařazením zaměstnanců do jednotlivých tříd a požadovali přítomnost paní Luňákové.
: Rada města souhlasí s navýšením mezd.ve školní jídelně o 18.400 Kč za měsíc
s účinností od 1.6.2010.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Ing. Jana Jurošová
: splněno usnesením
Odměny ředitelů městských společností za rok 2009
Rada města projednala návrh odměn ředitelům městských společností za rok 2009.
Zálohy na odměny za rok 2009 byly jednotlivým ředitelům schváleny v prosinci 2009
a vyplaceny ve mzdě za prosinec 2009. Rada města schválila doplatky odměn
ředitelům městských společností dle návrhu předloženého starostou a místostarostou
města. Návrh odměn je uveden v příloze, která bude členům rady předána na zasedání
rady.
Rada města ve funkci valné hromady společností založených Městem Bystřice nad
Pernštejnem
schvaluje
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů doplatky ročních odměn ředitelů městských společností za rok 2009 dle
Přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. Doplatek odměn bude vyplacen ve
výplatním termínu červen 2010.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
Ing. Karel Pačiska, JUDr. Eva Špatková
30.6.2010

10 /8/2010 : Výsledky provedených výběrových řízení
Popis

:

Výsledky výběrových řízení
v roce 2010 ( od 20.11.2009 do 4.6.2010)

1. Nástavba sklonitého zastřešení na S I
Zakázka malého rozsahu. Výzva k podání nabídky zaslána čtyřem uchazečům,
nabídku podali všichni 4 uchazeči.
Na svém jednání dne 31.3.2010 doporučila komise jako nejvhodnější nabídku fy
T.M.V. Bystřice n. P. za 5.815.000,- Kč + DPH, která byla nejnižší ze všech
nabídkových cen.
2. Projekty (DSP a PP) pro Centrum zelených vědomostí
Veřejná zakázka zjednodušená podlimitní. Zadávací dokumentace byla zaslána
pěti uchazečům, přišly 4 nabídky a všechny byly hodnoceny.
Zakázka byla dne 31.5.2010 přidělena firmě AS PROJECT CZ, Pelhřimov
Nabídková cena : 4.229.000,- Kč + DPH
3. Realizace energetických úspor městských budov
Veřejná zakázka podlimitní. Pro město prováděla firma Grant Plus z Havlíčkova
Brodu. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 14 zájemců, nabídku podalo 9
uchazečů. Zakázka byla rozdělena na části, hodnotila se každá část samostatně
podle nabídkové ceny.
část 1 ZŠ TGM – vybrána firma Beton SPH Bystřice n. P. za 9.993.255,- + DPH
část 2 ZŠ Nádražní – firma PKS INPOS ZR, za 12.914.966,- + DPH
část 3 Příční 405 – firma BaJ Holding Praha za 2.130.224,- + DPH
Dnešního dne (tj. 4.6.2010) uplynuly lhůty pro podání námitek, všechny tři
smlouvy budou uzavřeny neprodleně.
Oproti předpokládané ceně díla (cca 37 mil. Kč) bylo ušetřeno cca 12 mil. Kč.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Rada města bere na vědomí zprávu o výběru dodavatelů za období listopad 2009 až
květen 2010.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Ing. Aleš Sitař
: splněno usnesením

Zpracoval
Přílohy

: Krejčíček, Sitař
: nejsou

11/ 8/2010
Popis
Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Přidělení bytu v DPS – na vědomí
: V květnu 2010 byl přidělen byt č. 122 v DPS paní A. K., bude využívat služeb
pečovatelské služby – obědy, úklid, praní prádla.
: Rada bere na vědomí umístění paní A. K.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: PhDr. Drahomíra Lukšová
: splněno

12/ 8/2010

: Mimořádné přidělení bytu

Usnesení

Popis

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín
13/ 8/2010
Popis

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Manželé V. jsou v současné době nájemci bytu č. 16 o velikosti 3+1 na ulici Jívová
čp. 889 v Bystřici nad Pernštejnem. V srpnu letošního roku se uvolní byt č. 18 o
velikosti 2+1 na stejném patře v domě čp. 889 na ulici Jívová po nájemnících, kteří
se odstěhují do nového rodinného domu.
Manželé V. požádali radu města o mimořádné přidělení tohoto bytu o velikosti 2+1,
neboť s ohledem na věk a zdravotní stav by pro ně bylo obtížné stěhování do jiného
vchodu popř. domu na sídlišti. Byt o velikosti 3+1 vrátí městu.
: Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu č 18 o velikosti 2+1 na ulici
Jívová čp. 889 pro manžele V. 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. 16 o velikosti 3+1 na ulici Jívová čp. 889 Městu Bystřice nad
Pernštejnem.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Ing. Věra Vančová
: srpen – září 2010
: Souhlas s použitím znaku města – ATEX, Yotiva a obec Ujčov
: Firmy ATEX Sportswear, Yotiva a obec Ujčov pořádají dne 17.7.2010 V. ročník
štafetového závodu tříčlenných týmů pod názvem „ZUBR CUP“. Pořadatelé
požádali radu města o souhlas s použitím znaku města na propagační materiály.
: Rada města souhlasí s použitím znaku města na propagační materiály V. ročníku
štafetového závodu „ZUBR CUP“.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: JUDr. Eva Špatková
: splněno usnesením

Příští zasedání rady města se bude konat : 29.6.2010

V Bystřici nad Pernštejnem dne 8.6.2010

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Bc. Josef Vojta
místostarosta města

