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

č. 2 /2010
konané dne 26.1.2010
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 Lukša

Přítomni
Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Věra Vančová, Ing. Jana Jurošová, Ing. Václav Mičín, Alois
Stehlík, Daniel Vodák - Energie 3000, a.s.
: MUDr. Miluše Sáblíková – přítomna od 17.30 hod.

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 1/2010

:
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Žádost TS města a.s. o mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance
Žádost Areálu sportu s.r.o. o mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance
Žádost o prominutí poplatku z prodlení – A. K.
Fond rozvoje bydlení
Zastřešení bytových domů na ul. Jívová č.p. 867-869 a 870-872
Prodej hasičského vozu CAS 25 společnosti ZDAR a.s.
Pověření k udělování souhlasu s užíváním znaku města
Pořízení laického defibrilátoru na Polikliniku města Bystřice n.P., s.r.o. v rámci
projektu „Dejte srdci šanci“
Střechy na ZŠ TGM
Řešení budoucnosti objektu sokolovny
Přidělení bytu v DPS – na vědomí
Závěry z jednání komise životního prostředí
Rozvaha nákladů na provoz internátu Pod Horou předložená Areálem sportu s.r.o.
Dodatek nájemní smlouvy – dořešení odloženého bodu 3/17/2009 z 1.12.2009

PV POŘAD SCHŮZE OŘAD SCHŮZE POŘAD SCHŮZE

USNESENÍ:
1/2/2010
Popis

Usnesení

Hlasování

: Žádost TS města a.s. o mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance
: Společnost TS města a.s. podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1
pro svého pracovníka pana D. V., který zde pracuje na středisku zahradní služby a na
svozu odpadu. Pracovní smlouvu má na dobu neurčitou.
Doporučuji radě schválit přidělení bytu o velikosti 1+1 za smluvní nájemné ve výši
39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok. Ve smlouvě bude uvedena podmínka
odpracování doby 5 let od přidělení bytu ve společnosti TS města a.s..
: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 pro pana D. V. za
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností
prodloužení nájemní smlouvy.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1

Zodpovídá
Termín

: Ing.Věra Vančová
: splněno usnesením

2/2/2010
Popis

: Žádost Areálu sportu s.r.o. o mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance
: Společnost Areál sportu s.r.o. podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti
1+1 pro svého pracovníka pana J. D., který zde pracuje na turistické ubytovně,
pracovní smlouvu má na dobu neurčitou.
Doporučuji radě schválit přidělení bytu o velikosti 1+1 za smluvní nájemné ve výši
39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok. Ve smlouvě bude uvedena podmínka
odpracování doby 5 let od přidělení bytu ve společnosti Areál sportu s.r.o.
: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 pro pana J. D. za
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností
prodloužení nájemní smlouvy.
Pro:
6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
:
: Ing.Věra Vančová
: splněno usnesením

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín
3/2/2010
Popis

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín
4/2/2010
Popis

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín
5/2/2010
Popis

: Žádost o prominutí poplatku z prodlení-L. K.
: Paní L. K. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení.Dluh na nájemném za
období 1/2007-12/2007 ve výši 21 013,- Kč uhradila a zaplatila také polovinu
poplatku z prodlení ve výši 5 856,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku
z prodlení ve výši 5 736,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je
možno tuto částku odpustit.
: Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 5 736,- Kč.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Ing.Věra Vančová
: splněno usnesením
: Fond rozvoje bydlení
: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení Výzvu na podání žádostí o
poskytnutí půjčky z FRB
Účet FRB ke k 31.12.2009 vykazoval zůstatek 1 659.932,70 Kč. Navrhuji možné
čerpání pro rok 2010 1 500 tis. Kč.
Půjčky se poskytují na rekonstrukce stávajících budov a na výstavbu nových
bytových prostor formou vestaveb a nástaveb na území města Bystřice n.P.
: Rada města schvaluje Výzvu na podávání žádostí o poskytnutí půjčky z FRB
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Ing. Jana Jurošová
: usnesením
: Zastřešení bytových domů na ul. Jívová č.p. 867-869 a 870-872
: Tyto domy byly postavené v r. 1959, mají plochou střechu z hliníkového plechu. Do
bytů v horních patrech zatéká, je nutno opakovaně řešit pojistné události, kdy
nájemníkům vznikne škoda zatečením. Pojišťovna již nechce hradit pojistné, neboť
jsme neudělali opravu střechy. Řešením je nová sedlová střecha s mírným spádem
s betonovou krytinou. Současně by byla provedena výměna všech klempířských
prvků a zateplena podlaha půdy. Náklady na jeden dům předpokládáme asi 2 200 tis.
Kč. Následně ( v roce 2011) bychom u těchto domů provedli výměnu oken a celkové
zateplení za přispění dotace z programu Zelená úsporám.
Tuto rekonstrukci navrhuji hradit stejným způsobem, jak je schváleno v rozpočtu na
rok 2010 pro dům na SI č.p. 864-866 s použitím investičního fondu hospodářské
činnosti SU 903 ve výši 2 200 tis. Kč.
Tento fond byl tvořen v minulých letech z výnosů hospodářské činnosti, zůstatek

fondu je k 31.12.2009 10.450.684 Kč. Možnost použití tohoto fondu je omezená –
pouze na investice v bytovém hospodářství. V případě rekonstrukce plochých střech
na sedlové je tato podmínka splněna.
Celkové čerpání investičního fondu v roce 2010 by v případě opravy těchto tří domů
bylo asi 6 600 tis. Kč, navíc předpokládáme vzhledem k velikosti stavební zakázky
s možností nižších nákladů.
Rada města souhlasí s použitím investičního fondu HČ na rekonstrukci plochých
střech na domech na SI. Rada města doporučuje projednat tuto možnost na jednání
Zastupitelstva města Bystřice n.P.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
Ing. Jana Jurošová
splněno usnesením

Usnesení

:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:

6/2/2010
Popis

: Prodej hasičského vozu CAS 25 společnosti ZDAR a.s.
: Vzhledem k tomu, že SDH Bystřice nad Pernštejnem bylo zakoupeno nové hasičské
vozidlo RENAULT, je staré vozidlo CAS 25, SPZ ZR-24-63, r.v.1972, které již má
svoji životnost za sebou, nadbytečné. O koupi tohoto vozidla projevila zájem
společnost ZDAR, a.s.
: Rada města
a) schvaluje prodej starého hasičského vozidla CAS, SPZ ZR-24-63, rok výroby
1972, výr. číslo: 120032262 společnosti ZDAR, a.s. za min. cenu 40 tis. Kč
b) pověřuje odbor finanční k vypracování a uzavření předmětné smlouvy
c) pověřuje odbor finanční k vyřazení tohoto vozidla z majetku města
d) pověřuje odbor finanční k převodu vozidla v dopravní evidenci
e) pověřuje odbor majetku k ukončení pojištění tohoto vozidla
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1
: Ing. Jana Jurošová, Ing. Aleš Sitař
: 15.2.2010

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín
7/2/2010
Popis

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín
8/2/2010
Popis

: Pověření k udělování souhlasu s užíváním znaku města
: Dle ust. § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, může znak města užít třetí
subjekt jen se souhlasem obce. Toto ustanovení má chránit užití znaku k nevhodným
účelům. Dle názoru odboru správního a školství MěÚ Bystřice n.P. není třeba,
vzhledem k pružnosti řízení, aby o této věci rozhodovala rada města. Vhodnost užití
může rozlišit i pracovník MěÚ. Navrhujeme tedy, aby rada města rozhodovala jen
v případě sporném, či nesouhlasu.
: Rada města pověřuje odbor správní a školství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem
k udělování souhlasu s užitím znaku Města Bystřice nad Pernštejnem třetím
subjektům v souladu s ust. § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Rada
města si vyhrazuje tuto pravomoc pouze ve věcech sporných a při nesouhlasu.
: Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se: 2 Nehlasoval:1 NESCHVÁLENO
: Mgr. Radek Vojta
: usnesením
: Pořízení laického defibrilátoru na Polikliniku města Bystřice n.P., s.r.o. v rámci
projektu „Dejte srdci šanci“
: Celorepublikový projekt „Dejte srdci šanci“ probíhající od roku 2008, je zaměřený
na vytváření tzv. „Bezpečných míst“, kde je v případě potřeby možnost laického
poskytnutí včasné první pomoci ( náhlá zástava srdce) ještě před příjezdem
záchranné služby a to pomocí automatizovaných externích defibrilátorů (AED).
Tyto přístroje jsou umístěné na označených veřejných místech a slouží především
pro laické záchranáře.

Optimální doba pro zahájení první pomoci je do 4 - 5 minut od začátku
příhody, tedy ještě před příjezdem rychlé záchranné služby.
Bližší informace o fungování AED jsou v příloze.
Realizace dodávky AED
a) doprava, instalace a zprovoznění přístroje
b) technické zaškolení obsluhy
c) instalace označníků místa uložení AED v objektu
d) školení první pomoci pro uživatele AED (není omezeno počtem účastníků)
e) vytvoření informačního systému AED v objektu umístění
f) opakovaná roční školení první pomoci
g) prezentace na mapě bezpečných míst a v mediích (tiskové konference, periodika)
h) medializace v rámci veřejných výuk resuscitace
Přístroj je bezúdržbový, je připraven k použití díky vložené baterii min. po dobu 4 let
s včasnou indikací výměny.
Stejné multifunkční elektrody pro dospělé i děti, dětský klíč. Záruka 5 let, hmotnost
1,5 kg.
Cena AED HeartStart FRx Philips (s DPH ) 55 715.Klady pořízení AED:
- vyřešili bychom poptávku lékařů na poliklinice města po tomto přístroji
- bude sloužit laické veřejnosti
- jednoduchá obsluha- fungování přístroje doprovází komentář- instruktáž
krok za krokem
- na rozdíl od profesionálních defibrilátorů( cena 100-200 tis.Kč) není nutná
údržba, revize
- cenově přístupný ( na internetu jsem vyhledala cenové relace tohoto typu
přístroje
50 000,-Kč
-59 000,- Kč,
v dodávce máme zaškolení,
medializaci).
Na poliklinice bude nutné umístit přístroj tak, aby byl v bezpečí a měl k němu
„kdokoli“, „kdykoli“ přístup.
Rada města souhlasí se zakoupením 1 ks AED HeartStart FRx Philips , který bude
umístěn na Poliklinice města Bystřice n.P.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
PhDr. Drahomíra Lukšová
splněno usnesením

Usnesení

:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:

9/2/2010
Popis

: Střechy na ZŠ TGM
: Městu byly přiznány tři dotaci z evropských fondů na zateplení a výměnu oken.
Jedná se o obě ZŠ a úřad na Příční. Ke konci roku 2009 došlo k zatékání do ZŠ TGM
a při této příležitosti byl prověřen celkový stav střechy. Projektant Luboš Vetešník i
přizvaný majitel pokrývačské firmy František Vojta došly k závěru, že je nutná
výměna krytiny, přičemž krovy jsou ještě v dobrém stavu. Výměnu krytiny nacenily
na cca na 2 milióny korun. V souvislosti se zateplením je nutné, aby celý obvodový
plášť budovy ZŠ byl zrealizován současně, a aby z hlediska zákona o veřejných
zakázkách proběhlo výběrové řízení na zhotovitele zároveň. Částka není
rozpočtována, ale je domluveno s SKV odložení doplatku na realizaci akce Dyje I na
rok 2011, případně jeho odpuštění (kapitola 2329) ve výši 1,2 mil. Kč a 500 tis. Kč
bude odečteno z provozního příspěvku ZŠ TGM (kapitola 3113),c čímž by výměna
krytiny měla být finančně vykryta.
: Rada města schvaluje rozšíření výběrového řízení na zateplení a výměnu oken na ZŠ

Usnesení

Hlasování
Zodpovídá
Termín

TGM o výměnu střešní krytiny.
: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Bc. Josef Vojta, místostarosta
: splněno usnesením

10/2/2010

: Řešení budoucnosti objektu sokolovny

Popis

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Na schůzi RM dne 1. 12. 2010 byl pověřen starosta jednáním s TJ Sokol o dalším
směřování vlastnictví budovy sokolovny. Na základě jednání zaslal TJ Sokol
rozhodnutí (je přílohou), ve kterém navrhuje jednat o převodu budovy na město a
možném budoucím využití objektu sokolovny.
Pro další posun problému je tedy nutné připravit konkrétní návrh na využití budovy
sokolovny, např. jako „Centrum volného času“.
Navrhuji tento postup:
- zhotovit pasport sokolovny (nikde v archívech se nedochovali původní
plány), tj. současné prostorové uspořádání budovy, prověřit technický stav
budovy, návrh nutných oprav a také spotřeby energií
- zajistit prostorové a uživatelské potřeby subjektů, které by případě mohli
využívat ke své činnost části budovy sokolovny (Kopretina, Nadosah, DDM,
Sokol, skauti)
- na základě výše uvedených informací začlenit tyto potřeby do budovy
sokolovny, včetně odhadů nákladů na úpravu a budoucí provoz.
: Rada města pověřuje místostarostu města :
1. vypracováním koncepce budoucího využití objektu sokolovny, která bude
sloužit jako podklad pro možný převod objektu z vlastnictví TJ Sokol do
vlastnictví města Bystřici nad Pernštejnem
2. jednáním se zástupci TJ Sokol. ve výše uvedené věci
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: Bc. Josef Vojta, místostarosta
: 30. 3. 2010

Zpracoval
Přílohy

: místostarosta
: dopis TJ Sokol

11/2/2010
Popis

: Přidělení bytu v DPS – na vědomí
: V lednu 2010 byl přidělen byt č. 33 v DPS paní M. B. Paní B. bude mít zavedenou
pečovatelskou službu – zajištění obědů, nákupy, praní prádla.
: Rada bere na vědomí umístění paní B. v DPS.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0
: PhDr. Drahomíra Lukšová
: splněno

Usnesení

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

12/2/2010

: Závěry z jednání komise životního prostředí

Popis

: Komise ŽP dne 12. listopadu 2009 :
1.1. Přítomní členové komise byli obeznámeni se situací, která nastala vzápětí po
jednání minulé komise – otevření jednoho kontejneru na plasty na každém novém
stání. Shodně bylo konstatováno, že došlo k významnému zlepšení čistoty v okolí
kontejnerů.
1.2.
KŽP doporučuje otevřít oba kontejnery na plastový odpad, současně
navrhuje otevřít kontejnery na papír, obzvlášť v období svátků.
3.1. Oprava chodníků na S-II- chybějící dlaždice (nutno konkrétně specifikovat)
- Skládky zemin za stavebninami firmy Marko – zčásti na pozemku p. č. 2137/11
ve vlastnictví Města, převod vlastnictví je v jednání.

- Provádění terénních úprav na pozemku p. č. 2137/20, 2137/8 a 2139/2 v k. ú.
Bystřice nad Pernštejnem – souvisí s povolenou stavbou provozovny firmy Westar,
spol. s r. o.
- Lakovna na ZDT – dle dokumentace se jedná o střední zdroj znečišťování ovzduší,
projednání a povolení spadá do kompetence Krajského úřadu kraje Vysočina a ČIŽP
Havlíčkův Brod.
- Studna v ul. Malá Branka – je v majetku obce, nevyužívá se, poklop bude
zajištěn proti uvolnění a zamezení pádu do studny.
- Tzv.“černá skládka“ v Lužánkách na pravém břehu Bystřice (p.č. 1852/1) – je
objednán úklid louky u TS města, a.s. od směsi starého nábytku, prken, PVC fólií
apod.
- Zemina na pozemku (louka) za tréninkovým hřištěm (p. č. 1941/3 ve vlastnictví
Pozemkového fondu, - jednáno s vlastníkem, dosud neuzavřeno, parcela rychle
zarůstá náletovými pionýrskými dřevinami- bříza, olše, jíva, osika apod.; část
parcely bude využita pro okruh pro bruslaře v rámci budování cyklostezky.
- Vyježděná cesta po poli na Nový Dvůr na parcele č. 1930/1 souběžně se stávající
neprůjezdnou komunikací není dobrou vizitkou hospodaření s majetkem Města, bude
nutné technicky zamezit využívání pozemku pro bezdůvodné využívání části
pozemku jako komunikace.
- Stromy u Peugeotu – k jejich významnému poškození mírným zvýšením terénu
o (cca 0,3 m) v souvislosti se stavbou oplocení zpevněných ploch by nemělo dojít,
(závěr diskuse s posuzovatelem) Obdobná situace je i v jiné části stromořadí u silnice
I/19 vlivem konfigurace terénu.
- Úklid chodníků v letošním zimním období bude probíhat za obdobných podmínek
jako v uplynulých létech, v některých ulicích bude udržován pouze jeden chodník,
iniciativa občanů a jejich výpomoc s úklidem dle dřívějších norem bude vítána.
Komise ŽP dne 10. prosince 2009
1.3. Přítomní členové komise byli obeznámeni se situací, která nastala vzápětí po
jednání minulé komise – otevření jednoho kontejneru na plasty na každém novém
stání. Shodně bylo konstatováno, že došlo k významnému zlepšení čistoty v okolí
kontejnerů.
1.4. KŽP doporučuje otevřít oba kontejnery na plastový odpad, současně navrhuje
otevřít kontejnery na papír, obzvlášť v období svátků.
3.1.Oprava chodníků na S-II spočívající v doplnění chybějících a výměna rozbitých
betonových dlaždic (bude konkrétně specifikováno) bude opětně požadováno k
opravě v jarním období letošního roku.
KŽP upozorňuje na nezajištěné skládky zemin za stavebninami firmy Marko –
zčásti na pozemku p. č. 2137/11 ve vlastnictví Města- vzhledem k výšce cca 10 m
nad okolní terén dojde k poškození a omezení užívání sousedního pozemku ve správě
PF ČR. Na tomto pozemku se nachází umělá vodní nádrž.
KŽP upozorňuje na nezajištěné skládky zemin na pozemcích parcela č. 1240 a
1300 v souvislosti s rekonstrukcí náměstí, zemina zasahuje do koryta vodního toku
Ždánický potok.
KŽP znovu připomíná, že vyježděná cesta po poli na Nový Dvůr na parcele č.
1930/1 souběžně se stávající neprůjezdnou komunikací není dobrou vizitkou
hospodaření s majetkem Města, bude nutné technicky zamezit využívání pozemku
pro bezdůvodné využívání části pozemku jako komunikace (pruh pozemku o šíři cca
10 m vedený v druhu pozemku orná půda).

Úklid chodníků v letošním zimním období bude probíhat za obdobných podmínek
jako v uplynulých létech, Město by mělo na svých stránkách zpravodaje Bystřicko
informovat o tom, jak bude zajišťováno odklízení sněhu, případně jinou formou.
Současně by mělo vyzvat občany ke spolupráci v odklízení v případě, že nadílka
sněhu bude letos bohatší.
Centrální sběrný dvůr v rámci programu BUENO bude v letošním roce přemístěn do
areálu TS města, a.s.
Komise ŽP dne 21. ledna 2010
1.5.Přítomní členové komise navrhují, aby byl pověřen majetkový odbor
vypracováním návrhu, jak zamezit volnému ježdění 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.
1.6. KŽP navrhuje, aby Město zajistilo v dané lokalitě vytvoření vhodnějších
podmínek pro nerušené zimní radovánky dětí na sněhu – sáňkaře. (např.
prohrnutá trať souběžně s tratí pro běžkaře, po spádnici po poli souběžně se
stávající komunikací)
2.1. Členové KŽP byli vyzvání, aby v rámci pohybu po Bystřici n. P.
monitorovali stav u jednotlivých kontejnerových stání a v jarním období by mělo
proběhnout vyhodnocení těchto poznatků: odkládání odpadů mimo kontejnery
(množství a druh), kapacita jednotlivých stání.
2.2. 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 budou předloženy na příštím jednání komise.
3.1. Informace k dotazům členů komise – dešťové vody z nově budovaného
areálu společnosti WESTAR, spol. s r.o. budou vedeny do vsaku na pozemku
společnosti, nebudou zaústěny na pozemek ve vlastnictví PF ČR, kde se nachází
drobná vodní nádrž. (p. č. 2137/15) Takto nedojde ke zlepšení vodní bilance na
uvedené nádrži.
3.2. Členové KŽP kladně hodnotili provádění zimní údržby (chodníky).
4.1. Stromy v majetku Města Bystřice n. P. - požadavky na kácení:
1) Vítochov – lípa, žadatel P. Šťastná
Stanovisko KŽP: nechat posoudit stav stromu dendrologem – např. Ing. Pěta.
2) Zahrádkářská kolonie Pod Horou – bříza, žadatel Svaz zahrádkářů – p. Kekrt
Stanovisko KŽP: odsouhlaseno.
3) Zahrádkářská kolonie Pod Horou - třešně, žadatel Svaz zahrádkářů – p.
Kekrt
Stanovisko KŽP: odsouhlaseno, prověřit zájem o náhradní výsadbu na
stejném místě.
4) Lužánky kolem potoka Bystřice – poškozené a suché olše, žadatel SMI
Stanovisko KŽP: odsouhlaseno, vysadit v dané lokalitě nové olše.
5) Ulice K Domanínku – jabloně, žadatel SMI
Stanovisko KŽP: souhlasí pouze s kácením stromů od ulice Zlatá do
Domanínku. V úseku mezi Zlatou Stříbrnou realizovat náhradní výsadbu.
6) Zahrada ZŠ č. p. 60 - smrky a modříny, žadatel ZŠ 60

Stanovisko KŽP: odsouhlaseno
7) SII nad č. p. 938 – bříza, žadatel p. Pochyl
Stanovisko KŽP: odsouhlaseno
8) Příční č. p. 405 – borovice, žadatel SMI
Strom nebyl posuzován komisí, neboť bylo nařízeno vedením Města požádat
o kácení, tzn. pouze na vědomí komisi.
1) Rada města bere na vědomí zprávu komise ŽP.
2) Rada města ukládá odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ
prověřit možnost legalizace účelové komunikace od mostku pod fotbalovým
stadionem k vlakovému nádraží v souladu s územním plánem.
3) Rada města ukládá odboru správy majetku a investic MěÚ prověřit uložení
zeminy na parc. č. 2137/11 za stavebninami MARKO.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
Ing. Václav Mičín
splněno usnesením

Usnesení

:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:

Zpracoval
Přílohy

: Ing. Václav Mičín
:3

13/2/2010
Popis

: Rozvaha nákladů na provoz internátu Pod Horou předložená Areálem sportu
: Ředitel společnosti Areál sportu s.r.o. předložil radě města rozvahu nákladů
spojeným s provozováním internátu Pod Horou, který přešel z majetku kraje
Vysočina do majetku města Bystřice nad Pernštejnem.
K pokrytí nákladů bude nutné, aby bylo průměrně denně ubytováno 12 osob při
zachování současné ceny 100 Kč/noc.
: Rada města bere zprávu Ing. Zdeňka Mašíka na vědomí.
: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Ing. Zdeněk Mašík
: splněno usnesením

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín
14/2/2010
Popis

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Dodatek nájemní smlouvy – dořešení odloženého bodu 3/17/2009 z 1.12.2009
: Dne 1.12.2009 projednávala rada města návrh odboru SMI na snížení nájemného za
pronájem Rekreačního zařízení Domanínský rybník z důvodu vypuštění rybníka.
Přesně v souladu s původními dohodami s manžely Žídkovými byl během měsíců
září a říjen 2009 vypuštěn Domanínský rybník. Bylo dohodnuto, že z důvodu
odbahnění, které bude probíhat během roku 2010, nebudou Žídkovi v roce 2010
rozjíždět ubytování. Dá se předpokládat, že o ubytování nebude zájem, protože
bude prázdný rybník. Žídkovi nebudou mít žádné tržby, a proto by bylo nutné pro
rok 2010 prominout nájemné formou dodatku nájemní smlouvy, kdy nájemné pro
rok 2010 bude činit 1 Kč. V roce 2011 bude nájemné vráceno na úroveň roku 2009 a
bude navýšené o inflaci.
Rada města dne 1.12.2009 tento bod jednání neuzavřela a odročila ho na příští
zasedání s tím, že požadovala bližší vysvětlení problému od odboru SMI.
Na zasedání rady dne 26.1.2010 byla věc radě vysvětlena, byly zodpovězeny dotazy
kolem fungování tohoto rekreačního zařízení v roce 2010 a dále byla rada seznámena
s postupem a harmonogramem prací spojených s odbahněním rybníku.
Rada se tedy vrátila k předloženému bodu č. 3/17/2009 ze dne 1.12.2009 a schválila
původně navržené usnesení.
: Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě na pronájem Rekreačního
zařízení Domanínský rybník s tím, že nájemné pro rok 2010 činí 1 Kč.
: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0
: Ing. Ivan Buchta
: splněno usnesením

Informace :
Rada města vzala na vědomí zprávu zástupce firmy Energie 3000, a.s. o dosavadním postupu při
realizaci fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně.

Příští zasedání rady města se bude konat : 16.2.2010

V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.1.2010

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Bc. Josef Vojta
místostarosta města

