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

č. 16 /2010
konané dne 30.11.2010
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

Bc. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, MUDr. Pavel Lukša, Mgr. Vlasta
Moncmanová,
MUDr. Aleš Ptáček, Mgr. Miroslav Novák –
nepřítomen u bodů 3), 5), 8), 9), 10), 11)

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. František Klimeš, Ing. Blanka Svobodová, Ing. Jana Jurošová
: Ing. Karel Pačiska

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 15/2010

:
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Zálohy ročních odměn ředitelů městských společností za rok 2010
Návrh na úpravu odměn členů dozorčích rad městských společností
Jmenování nového člena komise pro hospodaření s byty
Žádost o příspěvek pro rok 2011 – NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.,
Jihlava
5 / 16 / 2010 Účast Města na veletrhu cestovního ruchu - Vakantie Utrecht, Holandsko
6 / 16 / 2010 Žádost Veterán TATRA klubu o finanční podporu
7 / 16 / 2010 Návrh rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2011
8 / 16 / 2010 Budoucí způsob provozování Centra zelených vědomostí
9 / 16 / 2010 Odměna ředitelce ZŠ Nádražní Bystřice n. P.
10 / 16 / 2010 Žádost o povolení vedení zjednodušeného rozsahu účetnictví
11 / 16 / 2010 Rozpočtová opatření
12 / 16 / 2010 Schválení finančního daru uvolněným členům zastupitelstva
13 / 16 / 2010 Revokace usnesení č. 6/15/2010 ze dne 16.11.2010
PV/ POŘAD SCHŮZE OŘAD SCHŮZE POŘAD SCHŮZE
USNESENÍ:
1/16/2010
: Zálohy ročních odměn ředitelů městských společností za rok 2010
Popis
: Radě města byl předložen přehled odměn a záloh odměn ředitelů městských
společností schválených v předcházejících letech.
Dále bylo radě města navrženo schválení zálohy ročních odměn ředitelům
městských společností za rok 2010, který je obsažen v příloze..
Usnesení
: 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 :
zálohu ročních odměn ředitelů městských společností za rok 2010 dle Přílohy
s tím, že tato záloha odměn bude vyplacena ve výplatním termínu listopad 2010.

2/16/2010
Popis

Usnesení

3/16/2010
Popis

: Návrh na úpravu odměn členů dozorčích rad městských společností
: V Příloze č. 1 byl radě města předloženo složení předsedů a členů dozorčích rad
městských společností, přehled současných platů ředitelů a jednatelů městských
společností a přehled o výši ročních
odměn členů a předsedů dozorčích rad
společností založených Městem Bystřice nad Pernštejnem.
Členové dozorčích rad společností s ručením omezeným byli radou města
jmenováni na dobu neurčitou a jejich jmenování není stanovami společností vázáno
na žádné funkční období. S ohledem na dosavadní dobrou práci dozorčích rad
společností s ručením omezeným (Bystřická tepelná, s.r.o., Areál sportu, s.r.o. a
Poliklinika Města Bystřice n.P., s.r.o.) nebyly navrženy žádné personální změny
v dozorčích radách těchto společností.
V případě akciové společnosti TS města, a.s. je situace odlišná. Funkční období
představenstva i dozorčí rady společnosti je dle platných stanov pětileté, proto
je nutné, aby rada města ve funkci valné hromady společnosti prodloužila funkční
období stávajícím členům představenstva TS města, a.s. (předseda Ing. Roman
Kekrt, členové Ing. Karel Pačiska a Bc. Josef Vojta) a dozorčí rady TS města, a.s.
(předseda Ing. Bohumil Kotlán, členové Stanislav Loukota a Ludvík Šikula) na
dalších 5 let.
Vzhledem k tomu, že 2 roky nebyly zvyšovány odměny členů a předsedů dozorčích
rad, bylo navrženo ke dni 1.1.2011 zvýšení ročních odměn členů a předsedů
dozorčích rad městských společností dle Přílohy č. 2.
: 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 :
1) prodloužení funkčního období předsedovi představenstva TS města a.s. Ing.
Romanu Kekrtovi do 6.9.2015
2) prodloužení funkčního období členům představenstva TS města a.s. Ing.
Karlu Pačiskovi a Bc. Josefu Vojtovi do 6.9.2015
3) prodloužení funkčního období předsedovi dozorčí rady TS města a.s. Ing.
Bohumilu Kotlánovi do 6.9.2015
4) prodloužení funkčního období členům dozorčí rady TS města a.s.
Stanislavu Loukotovi a Ludvíku Šikulovi do 6.9.2015
5) s účinností od 1.1.2011 zvýšení odměn členů dozorčích rad městských
společností dle Přílohy č. 2, která je nedílnou součástí usnesení.
: Jmenování nového člena komise pro hospodaření s byty a komise výstavby
: Usnesením rady města č. 5/15/2010 ze dne 16.11.2010 jmenovala rada města
předsedy a členy komisí rady.
Vzhledem k tomu, že paní Hana Holá vykonává na městském úřadu práci na úseku
evidence obyvatel a její osobní znalost problematiky z této oblasti je přínosem při
výběrových řízeních na obsazení městských bytů, bylo doporučeno radě města
rozšířit stávající počet členů komise pro hospodaření s byty o paní Hanu Holou.
Současně byl nedopatřením opomenut v předkládacím materiálu pro radu města č.
5/15/2010 ze dne 16.11.2010 v komisi výstavby vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu MěÚ Ing. Tomáš Straka. Proto bylo radě města navrženo
jmenovat Ing. Tomáše Straku s účinností od 1.12.2010 členem komise výstavby.

Usnesení

: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem podle ust. § 102 odst. 2, písm. h) zák. čís.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
s účinností od 1.12.2010
Hanu Holou, zaměstnankyni odboru správního a školství MěÚ, členkou komise
pro hospodaření s byty
Ing. Tomáše Straku, vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu
MěÚ, členem komise výstavby

4/16/2010
Popis

Žádost o příspěvek pro rok 2011 – NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava
: NIPI je obecně prospěšná společnost, která zajišťuje pro stavební odbory městských
úřadu metodickou a konzultační pomoc ve věci bezbariérového využívání staveb
prostřednictvím odborných konzultantů. Jedná se většinou o stavby s přístupem
veřejnosti- obchody, úřady, náměstí ….. Dle sdělení vedoucího odboru územního
plánování a SŘ i náš úřad s NIPI spolupracuje a oslovuje NIPI k připomínkování
bezbariérovosti staveb.V minulém roce schválila rada příspěvek NIPI ve výši 2000,Kč. Radě města byla navržena ke schválení stejná výši příspěvku jako v roce 2010,
to znamená 2000,- Kč.
NIPI v žádosti uvádí, že na zajištění své činnosti ve správním obvodu města Bystřice
n.P. požaduje částku 3000,-Kč, což je cca 30% alikvotních nákladů roku 2010.
: Rada města schvaluje příspěvek o.p.s. NIPI ČR na rok 2011 ve výši 2.000,- Kč.

Usnesení
5/16/2010
Popis

Usnesení

6/16/2010
Popis

Usnesení

7/16/2010
Popis

: Účast Města na veletrhu cestovního ruchu - Vakantie Utrecht, Holandsko
: Součásti výhry města Bystřice n. P v soutěži EDEN je i bezplatná účast destinace na
libovolném zahraničním veletrhu. Agentura CzechTourism nám nabídla na výběr
několik destinací v EU. Vzhledem k statistice návštěvnosti (vedené na TIC) našeho
regionu jsme vybrali veletrh v Holandsku. Veletrh se uskuteční od 10. – 16. ledna
2011. Účast Města Bystřice n. P. na veletrhu hradí CzechTourism, tj. pronájem
vystavovatelského stánku a přepravu materiálů (celkem cca 30 tis. Kč). Město
Bystřice n. P. bude hradit cestovní náklady dvěma zástupcům města, náklady na
ubytování a vystavovatelský průkaz 10.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že v regionu
Bystřicko provozuje svoji podnikatelskou činnost pan Petr Jordán, pocházející
z Holandska, navrhujeme jako třetího zástupce Města i jeho účast na veletrhu s tím,
že pan Jordán si náklady na cestu a ubytování bude hradit sám.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje účast Města Bystřice n. P. na
veletrhu Vakantie Utrecht, Holandsko za výše uvedených podmínek.
: Žádost Veterán TATRA klubu o finanční podporu
: Veterán TATRA klub - pan František Prosecký zakoupil v Bystřici nad Pernštejnem
budovu bývalého lihovaru na ulici Nádražní pro účely zřízení Muzea historických
vozidel.
Veterán TATRA klub je nevýdělečná organizace, která provozuje Muzeum veteránů
v Dolní Rožínce. Zisk z tohoto muzea padne na „Sraz veteránů“, který se každoročně
pořádá ve spolupráci s Městem Bystřice nad Pernštejnem. Vzhledem k tomu, že
rodina Proseckých si vzala úvěr na zakoupení objektu, který splácí, nemá dostatek
finančních prostředků na rekonstrukci zdevastovaného objektu na vyhovující
prostory Muzea historických vozidel.
Veterán TATRA klub žádá proto o finanční podporu ze strany města, popř. o pomoc
při vyřizování nějakého grantu
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem odkládá tento bod na příští zasedání rady za
účelem pozvání žadatele na zasedání rady k upřesnění záměru.
: Návrh rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2011
: Finanční odbor předložil radě města k projednání Rozpočet města Bystřice nad

Usnesení
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Usnesení

9/16/2010
Popis

Usnesení

10/16/2010
Popis

Usnesení

11/16/2010
Popis
Usnesení

12/16/2010
Popis

Pernštejnem na rok 2011. Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný, příjmy
předpokládáme ve výši 298.273 tis. Kč, financování – 28.066 tis. Kč, výdaje jsou
rozpočtovány ve výši 270.207 tis. Kč. Návrh rozpočtu byl projednán a schválen
finančním výborem dne 22.11.2010 a byl doporučen zastupitelstvu města ke
schválení.
: Rada města bere na vědomí návrh Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok
2011 a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
: Budoucí způsob provozování Centra zelených vědomostí
: Centrum zelených vědomostí je ve fázi projektové přípravy s tím, že u přijatých
faktur budeme uplatňovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Toto zařízení
bude využíváno k naší ekonomické činnosti, která je realizována za úplatu. Takto
uskutečňovaná činnost je potom předmětem daně.
Vycházíme z předpokladu, že stavbu budeme po samotném dokončení provozovat
naší organizační složkou, veškeré poskytované ekonomické činnosti – Centrum
zelených vědomostí bude poskytovat především zábavu a jeho účelem je přinést do
našeho regionu co nejvíce turistů a podpořit tak turistický ruch, budou zdanitelné.
Čili budou splněny podmínky pro uplatnění plného odpočtu daně na vstupu.
: Rada města rozhodla, že majetek, který vybuduje v rámci projektu Centra zelených
vědomostí, bude provozovat v rámci své hospodářské činnosti, veškerá plnění budou
zdanitelná a budou splněny podmínky pro uplatnění plného odpočtu daně na vstupu.
: Odměna ředitelce ZŠ Nádražní č. 615 Bystřice nad Pernštejnem
: 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.
Na jednání rady bylo předloženo čerpání prostředků ZĎ Nádražní k 30.11.2010
s předpokladem na čerpání v měsíci prosinci 2010. Dle tohoto čerpání, které uložilo
OSŠ předložit minulé usnesení rady, byla stanovena výše odměny.
: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Nádražní
Mgr. Alexandře Gabrielové dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.
: Žádost o povolení vedení zjednodušeného rozsahu účetnictví
: Paní ředitelka ZUŠ Mgr. Bagarová žádá o vedení účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu od 1.1.2011, kdy se ZUŠ stává naší příspěvkovou organizací a toto
rozhodnutí je v pravomoci rady města. Stejný postup je nutné uplatnit u Domu dětí a
mládeže Bystřice nad Pernštejnem, který se rovněž od 1.1.2011 stane příspěvkovou
organizací města. Všechny naše současné příspěvkové organizace (základní školy a
mateřská škola) mají již schválený tento rozsah vedení účetnictví.
: Rada města schvaluje vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od 1.1.2011 pro
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem a DDM Bystřice nad Pernštejnem
: Rozpočtová opatření
: Finanční odbor předkládá radě města návrh na provedení rozpočtových opatření –
výdajových pod poř. č. 56 – 65 a příjmových pod poř. č. 25 – 34.
: Rada města schvaluje výdajová rozpočtová opatření pod č. 56 – 65 a příjmová
rozpočtová opatření pod č. 25 – 34.
: Schválení finančního daru uvolněným členům zastupitelstva
: Radě města byl předložen návrh na schválení finančního daru uvolněným členům
zastupitelstva města dle ust. § 102 odst. 3 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích ve znění

Usnesení

13/16/2010
Popis

Usnesení

pozdějších předpisů za rok 2010 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.
: Rada města schvaluje finanční dar uvolněným členům zastupitelstva města za rok
2010 dle ust. § 102 odst. 3 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích v úplatném znění dle
přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.
: Revokace usnesení č. 6/15/2010 ze dne 16.11.2010
: Na svém zasedání dne 16.11.2010 přijala rada města následující Usnesením č.
6/15/2010.
1) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi
Městem Bystřice nad Pernštejnem a VOŠ a SOŠ zemědělsko-technickou Bystřice
nad Pernštejnem na pronájem nebytových prostor v zadním traktu budovy na ulici
Příční v Bystřici nad Pernštejnem na dobu určitou - do doby převodu nemovitosti
z vlastnictví kraje Vysočina Jihlava do vlastnictví Města Bystřice nad Pernštejnem
zápisem do katastru nemovitostí.
2) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavření podnájemní smlouvy
mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a 4MAX Fitnes, Bohuňov č. 6 na podnájem
nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží zadního traktu budovy na ulici
Příční na dobu určitou - do doby převodu nemovitosti z vlastnictví kraje Vysočina
Jihlava do vlastnictví Města Bystřice nad Pernštejnem zápisem do katastru
nemovitostí.
Na zasedání rady města dne 30.11.2010 byl podán návrh na revokaci bodu 1) tohoto
usnesení. Bod č. 2) usnesení by zůstal nezměněn.
: Rada města revokuje bod č. 1) usnesení rady města č. 6/15/2010 ze dne 16.11.2010
takto :
1) Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a VOŠ a SOŠ zemědělsko-technickou
Bystřice nad Pernštejnem na pronájem nebytových prostor v zadním traktu budovy
na ulici Příční v Bystřici nad Pernštejnem na dobu určitou - do doby převodu
nemovitosti z vlastnictví kraje Vysočina Jihlava do vlastnictví Města Bystřice nad
Pernštejnem zápisem do katastru nemovitostí.

