Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č. 16 /2013
konaného dne 18.09.2013
v 15:00 hodin,

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem
Přítomni
Členové zastupitelstva : Mgr.Vlasta Moncmanová, Mgr.Alois Bouček, MUDr.Pavel Lukša,
Ing.Hicham Nemrah, Mgr.Miroslav Novák, Ing.Karel Pačiska, Leopold
Skarolek, Hanička Pečinková, Antonín Tulis, Mgr.Josef Vojta,
Ing.Bohumil Kotlán, Ing.Emil Ondra, MVDr.Petr Dvořák, PhDr.Vladimír
Cisár, Ing.Zdeněk Vetešník, Petr Macháček, Mgr. Alexandra Gabrielová,
MUDr.Aleš Ptáček, MUDr. Petr Martínek, MUDr.Miluše Sáblíková,
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni
Nepřítomni
Ověřovatelé zápisu

: JUDr.Eva Špatková
: vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P., ředitelé městských společností
: P.Hanzlík, Ing.Mašík, p.Rossí
: P.Hanzlík, Ing.Mašík, p.Rossí
: p.Tulis, p.Cisár.

Nesplněné usnesení ( termín plnění )
: Úkoly byly splněny
Námitky členů ZM proti zápisu č.15/2013 : Žádné nebyly

Schválení ověřovatelů zápisu
Hlasování

: Pro: 17 Proti: 0

Hlasování

: Pro: 17 Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

6

Schválení pořadu jednání
Zdržel se: 0
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Nehlasoval:

6

JEDNÁNÍ

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Informace z rady města
Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
Schválení návrhu zadání změny č.1 Územního plánu Bystřice n.P.
Zrušení společnosti Školní stravování s.r.o.
Majetkové převody
Informace o investicích
Centrum zelených vědomostí – rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek
a prohlášení o přefinancování
8 / 16 / 2013 Rozpočtová opatření
9 / 16 / 2013 Zhodnocení volných finančních prostředků
10 / 16 / 2013 Vyhláška č.1/2013

USNESENÍ:

01/16/2013 : Informace z rady města
Popis

Usnesení
Hlasování

: Informace z jednání Rady města Bystřice n.P. konaných v době od posledního
zasedání zastupitelstva dne 19.6.2013 do dnešního dne podal místostarosta
Mgr.Josef Vojta. Dostavili se : MUDr.Martínek, Ing. Nemrah, Mgr.Bouček - počet
zastupitelů : 20 ! Zastupitelé zprávu schválili a vzali ji na vědomí.
:
: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4

02/16/2013 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
O činnosti MěÚ Bystřice n.P. informovala zastupitele tajemnice MěÚ JUDr. Eva
Špatková a uvedla, že 25. a 26. října se uskuteční předčasné volby. Zastupitelé
neměli žádné dotazy a zprávu vzali na vědomí.

Popis

:

Usnesení
Hlasování

:
: Pro: 20 Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

3

03/16/2013 : Schválení návrhu zadání změny č.1 Územního plánu Bystřice nad
Pernštejnem
Popis

: Na základě usnesení zastupitelstva města (červen 2013) o schválení pořízení změny
č.1 územního plánu Bystřice nad Pernštejnem připravil a projednal Odbor územního
plánování a stavebního řádu jako pořizovatel návrh zadání změny č.1 územního
plánu Bystřice nad Pernštejnem. Návrh zadání změny č.1 obsahuje 10 dílčích změn
(podrobný popis viz. příloha k předkládací zprávě). Návrh zadání změny č.1 byl
projednán s dotčenými orgány, servisními organizacemi, sousedními obcemi a
veřejností. Výsledek projednání je obsažen rovněž v příloze.
Z jednání : Tento materiál předložil zastupitelům ke schválení Ing.Straka, ti jej
projednali a bez připomínek schválili.

: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon),
schvaluje v samostatné působnosti zadání změny č.1 územního plánu Bystřice nad
Pernštejnem
Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : Ing. Tomáš Straka
Termín
:
Usnesení

4/16/2013 : Zrušení společnosti Školní stravování s.r.o.
Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem je jediným společníkem obchodní společnosti
Školní stravování s.r.o., identifikační číslo 269 26 580, se sídlem Bystřice nad
Pernštejnem, Nádražní 615, PSČ 593 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45670.
Společnost Školní stravování s.r.o. byla založena 23.3.2004 za účelem provozování
školní vývařovny. Její obchodní činnost probíhala přibližně 2 roky, poté byla
založena příspěvková organizace, která její hospodaření převzala v celém rozsahu.
Od té doby je společnost nečinná, plní svoje povinnosti např. vůči obchodnímu
rejstříku, nicméně její existence je bez významu.
Rada města ve funkci jediného společníka v působnosti VH rozhodla o procesu
zrušení této společnosti a jmenovala likvidátora společnosti.
Návrh na notářský zápis byl podán dne 10.12.2012 a zní :
Město Bystřice nad Pernštejnem, identifikační číslo 002 94 136, Bystřice nad

Pernštejnem, Příční 405, PSČ 593 01, jediný společník obchodní společnosti Školní
stravování s.r.o., identifikační číslo 269 26 580, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem,
Nádražní 615,
PSČ 593 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 45670, v souladu s ustanovením § 152 odst. 1
obchodního zákoníku, ruší společnost Školní Stravování s.r.o., identifikační číslo
269 26 580, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, PSČ 593 01,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
45670, s likvidací ke dni 31.12.2012 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce
dvanáct). --Město Bystřice nad Pernštejnem, identifikační číslo 002 94 136, Bystřice nad
Pernštejnem, Příční 405, PSČ 593 01, jediný společník obchodní společnosti Školní
stravování s.r.o., identifikační číslo 269 26 580, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem,
Nádražní 615, PSČ 593 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 45670, jmenuje do funkce likvidátora společnosti
Školní stravování s.r.o. Ing. Alenu Michálkovou, narozenou dne 15.7.1950, bytem
Žďár nad Sázavou, Smetanova 17, PSČ 591 01.
Nyní se společnost nachází v likvidaci a provádí potřebné úkony spojené s likvidací.
Posledním krokem nutným pro konečné zrušení společnosti je nyní souhlas
zastupitelstva města, v jehož pravomoci je záměr založení a zrušení společností a
rozhodnutí o likvidačním zůstatku.
Z jednání : Návrh na zrušení společnosti Školní stravování s.r.o. předložila
Ing.Jurošová a zastupitelé jej projednali s těmito připomínkami :
- MUDr.Martínek přednesl stížnosti několika občanů na úroveň a kvalitu
školního stravování, jídla dětem nechutnají – kyselý řízek - děti nedostávají
jídla, která si objednaly, nevaří se z čerstvých surovin, často jsou používány
polotovary – bramborová kaše z prášku.
- Paní Pečinková vyjádřila souhlas s MUDr.Martínkem a vznesla také několik
připomínek vůči firmě, která zajišťuje stravování.
- MVDr.Dvořák a Ing. Nemrah – na jejich dotazy odpověděla Ing.Jurošová, viz
audiozáznam.
Usnesení

: Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením obchodní společnosti Školní stravování
s.r.o., identifikační číslo 269 26 580, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní
615, PSČ 593 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 45670 a dále souhlasí s převedením likvidačního zůstatku na účet
jediného společníka.
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0
Zodpovídá : Ing. Jurošová
Termín
: Usnesením

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

3

5/16/2013 : Majetkové převody
Popis

: 1)Paní Štercová je majitelkou chaty v k.ú. Lesoňovice . Chata zde stojí cca 50 let a
pozemky nebyly nikdy majetkoprávně vypořádány. Zčásti stojí na pozemku p.
Hřebíčkové a zčásti na pozemku města. Paní Štercová požádala o majetkoprávní
vypořádání. Dohodla se i s paní Hřebíčkovou, jedině tak lze toto vypořádání provést.
Stavební komise i rada doporučily vyhotovení geometrického plánu a na jeho
základě i prodej. . Osadní výbor tento převod doporučuje. Záměr byl zveřejněn.

2)Manželé Hanychovi nás požádali o prodej pozemků v k.ú. Rovné , které
dlouhodobě užívají. Stavební komise i Rada doporučily vyhotovení GP a na jeho
základě i prodej. Osadní výbor souhlasí . Záměr byl zveřejněn.
3)Zastupitelstvo města vloni 19.9. schválilo směnu pozemků – pozemky kolem cyklo
a inline oválu o výměře 11 473 z majeku ČR – Pozemkový fond za pozemek nově
oddělený GP 1930/24 o výměře 13 520 m2 s doplatkem ve výši 150 000 Kč pro
Pozemkový fond. Pozemkový fond zaslal smlouvu ke schválení do Prahy , kde si
nechali udělat na znaleckém ústavu oponentní znalecký posudek podle kterého
bychom měli doplatit 623 800 Kč. To přišlo v květnu 2013. Okamžitě jsme jim
napsali , ať si ty pozemky nechají , protože pozemky pod cyklostezkou od Fondu již
jsme měli bezúplatně převedeny a že trváme na původním doplatku ve výši 150 000
Kč . Nyní přišla revize těch posudků a doplatek této směny by byl 206 800 Kč.
V současné době je to jediný způsob , jak se k těmto pozemkům můžeme dostat.(
Rozdíl v cenách je dán Územním plánem , protože jejich pozemky jsou ve
schváleném ÚP a náš pozemek je mimo schválený ÚP, což byla jejich podmínka té
směny ). Záměr o směně byl zveřejněn.
4) V Lesoňovicích máme 4 Ha rychle rostoucích dřevin ( topolů). Problémem je ,
že přístup k těmto pozemkům s mechanizací je možný pouze přes Pivonice , což
prodlužuje cestu nejméně o 3 km. Od silnice jsou naše pozemky vzdáleny asi 210
m.( cesta , která tam je , je soukromá) . Hledali jsem způsob, jak vyřešit přístup a
našli řešení ve směně pozemků . Domluvili jsme se s panem Jurnečkou na směně .
Stavební komise i Rada doporučily vyhotovení GP a na jeho základě byla dohodnuta
směna . Osadní výbor tuto směnu doporučuje . Záměr na směnu pozemků byl
zveřejněn .
5) Poslední zastupitelstvo schválilo zpětný odkup stavební parcely na Rovinkách od
manželů Flosových na základě předkupního práva . Na nově vyhlášený záměr se
přihlásili manželé Karafiátovi. Po schválení lze uzavřít kupní smlouvu .
6) Pod účelovou komunikací v Rovném je kousek pozemku ve vlastnictví ČRStátní pozemkový úřad . Požádal jsem o jeho převod. Podmínkou bezúplatného
převodu tohoto pozemku je schválení Zastupitelstvem.
7)Již před rokem Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků pod
komunikací do Horní Valchy ( U kynologického cvičiště směrem na Lesoňovice)
z majetku ČR- Úřad pro zastupování . Nyní přechází vlastnictví těchto pozemků na
Státní pozemkový úřad , který nám je také převede , ale potřebujeme schválení
bezúplatného převodu z majetku Státního pozemkového úřadu na město .
8) Poslední Zastupitelstvo odsouhlasilo v rámci vypořádání chodníku v Divišově
darovací smlouvy s ŘSD . Tak to bylo s nimi původně dohodnuto. Problém je , mají
nějaké vnitřní změny a darovací smlouva by musela být schvalována v Praze. Pokud
by to byla směnná smlouva bez doplatku, tak by to udělali v Jihlavě. Z časových
důvodů , pro vyúčtování dotace na Státním fondu dopravní infrastruktury bude
rychlejší a vhodnější tento způsob. Pro nás se nic nemění.
9)Kontrolou katastru nemovitosti bylo zjištěno , že část účelové komunikace
k železniční zastávce v Rovném leží na soukromém pozemku. S majitelem byla

dohodnuta koupě.
Z jednání : Tento materiál předložil zastupitelům ke schválení Ing.Buchta, ti jej
projednali a bez připomínek schválili.
Usnesení

: 1)Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu „a“ z p.č. 340/13 o výměře 23 m2 ,dílu
„e“ z p.č. 449/1 o výměře 14 m2 , dílu „b“ z p.č. 449/2 o výměře 16 m2 a p.č. 53/1
o výměře 23 m2 p. R. Štercové . Cena 20 Kč/m2.
2)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 669/2 o výměře 201 m2 v k.ú.
Rovné . Cena 20 Kč/m2 a pozemky nově vzniklé dle GP 203/1 o výměře 417 m2
,p.č. 203/3 o výměře 968 m2 a p.č. 203/2 o výměře 406 m2 v k.ú. Rovné . Cena 5
Kč/m2. Vše manželům Hanychovým.
3)Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města do majetku ČR
– Státní pozemkový úřad přejde p.č. 1930/24 ( oddělena GP) o výměře 13 520 m2 a
z majetku ČR- Státní pozemkový úřad do majetku města přejdou p.č. 1941/3 a p.č.
1941/7 o výměře 11 471 m2 . Vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem . Rozdíl ve
směňovaných nemovitostech 206 800 Kč ve prospěch ČR- Státní pozemkový úřad .
4) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města Bystřice nad
Pernštejnem do majetku p. J. Jurnečky přejde díl „a“ z p.č.201/1 o výměře 2545 m2 a
pozemek dle PK p.č. 201 o výměře 273 m2, z majetku p.J. Jurnečky do majetku
města Bystřice nad Pernštejnem přejde p.č. 192/14 o výměře 1675 m2 a p.č. 192/13
o výměře 1143 m2 . Vše dle GP. K.ú. Lesoňovice. Cena 5 Kč/m2, bez doplatku.
5)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 3052/14 o výměře 883 m2
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem manželům Karafiátovým . Cena 535 563 Kč.
6) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 602/6 o výměře
448 m2 v k.ú. Rovné z majetku ČR – Státní pozemkový úřad do majetku města
Bystřice nad Pernštejnem.
7)Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 2334/2 o výměře
407 m2 a nově oddělenou parcelu dle GP 2334/6 o výměře 31 m2 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do majetku města.
8) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města do majetku ČRŘSD přejde p.č. 36/3 o výměře 198 m2 a p.č. 505 o výměře 2 m2, z majetku ČRŘSD do majetku města přejde p.č 459/2 o výměře 41 m2. Cena dle znaleckého
posudku. Obě strany se dohodly , že směna bude bez doplatku.
9) Zastupitelstvo města schvaluej koupi pozemku p.č. 655/2 o výměře 101 m2 v k.ú.
Rovné od p. K. Kince. Cena 20 Kč/m2 + úhrada daně z převodu nemovitostí.
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : Ing. Buchta
Termín
: usnesením

06/16/2013 : Informace o investicích
Popis

: V uplynulém období jsme dokončili jednu významnou stavbu – 1. etapu kanalizace
Domanín a zahajujeme dvě akce menší.
Z jednání : Ing.Sitař informoval zastupitele o investicích, paní Pečinková vznesla
dotaz ohledně investice 200 tisíc v Domaníně – její otázku zodpověděl Ing.Sitař a
poté informace byly zastupiteli schváleny.

: Zastupitelstvo bere na vědomí informace Odboru správy majetku a investic o
přípravě a realizaci investic dle přílohy.
Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : Sitař
Termín
: Usnesením
Usnesení

07/16/2013 : Centrum zelených vědomostí - rozhodnutí o výběru nejvhodnějších
nabídek a prohlášení o předfinancování
Popis

: Po uplynutí všech zákonných lhůta překonání všech administrativních překážek jsme
konečně obdrželi obálky s nabídkami, otevřeli je a vyhodnotili jednotlivé nabídky.
Celkové výběrové řízení bylo rozděleno na 5 samostatných částí, uchazeči podávali
nabídky na každou část samostatně a každá část byla také samostatně hodnocena.
Celkem jsme obdrželi nabídky od 9 uchazečů, zdaleka všichni uchazeči však
nepodali nabídku na všechny části, dvě nabídky musejí být neodpovídající
zadávacím podmínkám ( viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ). Naštěstí
však u všech částí byla naplněna zákonná podmínka obdržení alespoň 2
hodnocených nabídek, takže u všech částí je možno rozhodnout o vítězi. Jediným
hodnotícím kritériem je nabídková cena, dle níž vyšli vítězně uchazeči a ceny
uvedené níže v Usnesení.
Suma nabídkových cen vítězných uchazečů činí necelých 153 mil ( bez DPH ) a
odpovídá to 90 % ceny rozpočtové. Přislíbená dotace z Regionálního operačního
programu Jihovýchod je asi 115 mil., takže celkové výdaje z rozpočtu města během
realizace ( tj. během let 2014 až 2015 ), do nichž je nutno kromě výdajů na vlastní
realizaci napočítat také výdaje na již dříve vysoutěžený stavební dozor a další výdaje
související s realizací, budou činit cca 40 mil. Kč.
Po podpisu smluv s dodavateli bude možné konečně také podepsat s ROPem
smlouvu o poskytnutí dotace. K tomu jsme povinni předložit usnesení Zastupitelstva
o předfinancování akce. Tato povinnost ještě nabyla na významu od poloviny tohoto
roku, kdy byly novelou Obchodního zákoníku prakticky zakázány dlouhé splatnosti
faktur. Bude tedy ještě zvýrazněn fakt, že výplata dotace se bude opožďovat za
platbou dodavatelských faktur a příjemce dotace tedy musí disponovat dostatečnými
zdroji na průběžné financování projektu. Máme povinnost zavázat se
k předfinancování prvních dvou etap realizace projektu, a protože předpokládáme
celkem 4 etapy s přibližně rovnoměrným podílem na celkových výdajích, bude třeba
předfinancovat 2/4 z uvedených 153 milionů, tj. cca 77 milionů. Tuto částku budeme
krýt jednak z vlastních peněz, které máme připraveny na spolufinancování akce, a
jednak z překlenovacího úvěru, pomocí něhož překleneme chybějící zdroje po dobu
mezi úhradou dodavatelské faktury a výplatou dotace, na kterou nám z této faktury
plyne smluvní nárok.

Z jednání : S tímto materiálem seznámil zastupitele starosta Ing.Pačiska, Mgr.
Gabrielová upozornila na překlep v předloženém textu – starosta vzal připomínku na
vědomí a ujistil provést opravu v textu. Poté byl materiál zastupitelstvem schválen.
Usnesení

: A) Zastupitelstvo rozhoduje o výběru nejvhodnějších nabídek v jednotlivých částech
zakázky „Centrum zelených vědomostí“ takto :
Část 1 – Stavební část : společná nabídka PKS stavby a.s. ( IČO 46980059 ) a SPH
stavby s.r.o. ( IČO 26230470 ) za cenu 124.851.825,- Kč
Část 2 – Technologie minipivovaru : PKS stavby a.s. ( IČO 46980059 ) za cenu
6.527.282,- Kč
Část 3 – Technologie moštárny : PKS stavby a.s. ( IČO 46980059 ) za cenu
395.776,- Kč
Část 4 – Informační systém a ostatní slaboproudé systémy : MAXPROGRES , s.r.o.
( IČO 25307126 ) za cenu 7.527.524,- Kč
Část 5 – Výstavní exponáty a vnitřní vybavení : PKS stavby a.s. ( IČO 46980059 ) za
cenu 13.421.631,- Kč.
B) Zastupitelstvo města schvaluje Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek včetně
vyloučení dvou nabídek
C) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy s vybranými uchazeči
D) Zastupitelstvo schvaluje předfinancování prvních dvou etap projektu Centrum
zelených vědomostí v částce 77 mil. Kč.

Hlasování : Pro: 17 Proti: 1
Zodpovídá : Sitař
Termín
:

Zdržel se: 2

Nehlasoval:

3

08/16/2013 : Rozpočtová opatření
Popis

: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení provedení rozpočtových
opatření příjmového č. 5 a výdajového č. 3
Z jednání : Návrh na rozpočtová opatření, přednesený Ing.Jurošovou, byl bez
připomínek schválen.

: Zastupitelstvo města souhlasí s provedením rozpočtových opatření příjmového č. 5 a
výdajového č. 3
Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 4
Zodpovídá : Ing. Jurošová
Termín
: usnesením
Usnesení

09/16/2013 : Zhodnocení volných prostředků
Popis

: V současné době město disponuje s množstvím volných finančních prostředků. Které
budou uvolňovány v souvislosti se stavbou CZV a dalších velkých investičních akcí
především v příštím roce.
Oslovila jsem všechny banky na trhu s žádostí o krátkodobé zhodnocení financí, na
to konto naše domovská banka s námi uzavřela nadstandardní dohodu o zvýšení
úroku z běžných účtů na 0,75 %, nicméně i toto je velmi malý výnos vzhledem

k množství volných peněz. Postupně během prázdnin přicházely nabídky bank,
nicméně výnos vzhledem k krátkodobosti pohybuje kolem max. 1 %, s tím, že
avizovaly další snížení úrokových sazeb od září 2013 ( ne ovšem tak úrokových
sazeb z půjček ). Nejlepší nabídkou na zhodnocení se jeví banka J a T bank a to
formou tzv. repooperací, kde tříměsíční výnos z vkladu je 3 % p.a. Nabídku firmy
předkládám.
Zástupce banky jsem pozvala na jednání FV den 19.8. a na zasedání FV dne 26.8.
FV rozhodl o doporučení této nabídky zastupitelstvu.
Dále byla nabídka projednána v radě města a doporučena k projednání a ke schválení
v zastupitelstvu města.
Město má s tímto produktem výborné zkušenosti, s fi Atlantik, která byla koupena
bankou J a T a pokračuje tak v této činnosti jsme obchodovali od roku 2005.
Spolupráci jsme ukončili z důvodu potřebnosti financí na rekonstrukci náměstí.
V současné době zjišťuji reference na banku a oslovila jsem města, které tento
produkt využívají, některá města již od roku 2004 a všechny s výbornými
zkušenostmi. Dále jsem prověřila rating banky a její likvidnost.
Zajištění již samotné operace je 120 % hodnotou akcií, vymiňujeme si podmínku na
nákupy likvidních čili volně prodejných akcií.
Současně předkládám ke schválení Smlouvu o obhospodařování portfolia se všemi
dodatky včetně dodatku č.6, který jsme si nadstandardně vymínili.
Z jednání : Při projednávání tohoto bodu se rozvinula živá diskuse – viz
audiozáznam – na dotazy zastupitelů odpovídali starosta Ing.Pačiska a
Ing.Jurošová. Za finanční výbor doporučil zastupitelům schválit tento bod
Ing.Kotlán a za RM starosta Ing.Pačiska. MUDr.Martínek vyslovil nesouhlas, paní
Pečinková a MUDr.Lukša naopak souhlasili se záměrem města zhodnotit volné
finanční prostředky ve výše uvedené bance.
: Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o obhospodařování portfolia a tím možnost
zhodnocování volných finančních prostředků a to v takové výši, která se bude
odvíjet od možností spojených s provozem města, s výstavbou investičních akcí, tak
aby bylo vždy zajištěno průběžné financování.
Hlasování : Pro: 16 Proti: 2 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : Ing. Jurošová
Termín
: usnesením

Usnesení

10/16/2013
Popis

: Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
: Dne 14.12.2011 schválilo zastupitelstvo města svým usnesením č. 10/6/2011
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na
kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.
Na základě doporučení MV ČR, který je pro město metodikem a zároveň dozorem
nad problematikou OZV, bylo do této vyhlášky zapracováno i toto přechodné
ustanovení: „(1) Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, jejichž provozování bylo
povoleno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze provozovat na území Města
Bystřice nad Pernštejnem a v místních částech uvedených v čl. 1 vyhlášky nejdéle do
doby stanovené vydaným povolením.“
Poté, co Ústavní soud zrušil v zákoně č. 300/2011 Sb. přechodné ustanovení, které
povolovalo provozování loterií a jiných podobných her do 31.12.2014 bez ohledu na
délku vydaného povolení, se názor ministerstva změnil. V současné době toto
ustanovení komplikuje práci města při rušení těchto her na území města.

Rada města projednala na svém zasedání dne 3.9.2013 předložený návrh vyhlášky a
doporučila ho zastupitelstvu ke schválení.
Z jednání : Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2013 předložila zastupitelům ke
schválení JUDr.Špatková, ti jej projednali a schválili. MUDr.Martínek podotkl, že
nesouhlasí s provozováním automatů v našem městě.
: Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. Znění této vyhlášky je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková
Termín
: splněno usnesením

Usnesení

Různé
Starosta informoval zastupitele :
- o přípravě rozpočtu města na rok 2014
- o konání pracovního zastupitelstva dne 20.11.2013
- o konání řádného zastupitelstva dne 18.12.2013
- o finančním vyrovnání s plynárnami
- o jednání na ZK Vysočina dne 17.9.2013
- o přípravě návštěvy Chorvatů a Slováků 20.-22.září
- o podepsání smlouvy ohledně zimního stadionu.
Interpelace členů Zastupitelstva města :
PhDr.Cisár – pohovořil o probíhajících dokončovacích pracích akvárií ve sklepních
prostorách muzea.
Mgr.Gabrielová – vznesla dotaz ohledně pořádání srpnové diskotéky, která trvala údajně do 4
hodin do rána a byla velice hlučná. Odpověděl starosta, stížností bylo mnoho a konstatoval, že
radnice se z této akce do budoucna poučila.
Diskuse občanů :
Pan Pech – sdělil, že s manželkou chodí pravidelně na obědy do školní jídelny a obědy jsou
chutné a úroveň stravování se jim zdá celkem dobrá. Jeho slova doplnila paní Pechová s tím,
že v dnešní době jsou lidé rozmlsaní, neváží si jídla, nedojídají a plýtvají.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.09.2013

Bc. Josef Vojta
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

