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Usnesení zastupitelstva města Bystré

č.2l ze dne 14.|1,.2017

Zastupitelstvo města SCHVALUJE:
1, Zménu Pořadí bodu. Bod Č. I Zprávao činnosti rudy akontrola plnění usnesení Zastupi-

telstva města Bystré se bude projednávat jako poslední bod v Rizném.2. složení návrhové komise
a. Předseda: Ing. Jan Drašar
b. Členové: Zd,eněkDvořák, Pavel Marek

3. Složení volební komise:
a. předseda: vlastimil oravec
b. Členové: Petr Kozáček, Jaroslav Hanus

4, RozPoČtové oPatření Č. 412017. V souladu s ustanovením § 16 zákonač. 25012000 Sb.,
o rozPoČtových Pravidlech Územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě
změn rozPoČtových ProstředkŮ na závaznýchuka}atelích. lr{.y a výdq'e ,. nuuysqi o
163.336,-Kč. (viz. příloha č. 1)

5, Prodej Části P.P.Č. I30Il5 v k.ú. Bystré u Poličky o výměře cca 40 m2 manželům petru aMarii Findejsovým, Vrchlického 318, Bystré. Přesná výměra pozemkové parcely bude
stanovena geometrickým plánem na náklady žadatele.

6, Prodejní cenu ve výŠi 100 KČ + 21Yo DPH za 1m2 naprodej části p.p.č. 130115 v k.ú.
BYstré u PoliČky o výměře cca 40 m2 manželům Petru u Vurii Findejsovým, Vrchlické-
ho 318, Bystré.

7, Smlouvu o zřízeni věcného břemené - služebnosti č. IV-12 -20I393tlYBll Bystré u Po_
liČkY - knn - Pť.! sePsaná mezi městem Bystré, jako stranou povinnou 

^ 
ČeŽpi1rt i-

buce, a.s. lČ ZqlZgO3j, se sídlem Děčín IV - Po'dmokly, Tepli cká 87418 zastoupená
sPoleČností K energo, s.r.o, se sídlem Nádražní 346, 56i 01 ianškroun Ič Žl+g:iěď,jako stranou oprávněnou na p.p.č, 174IlI; I74Il2; 174Il27 a 1477l3O vše v k.ú. Bystré
u Poličky za jeďnorázovou úplatu 10.000,-- + DPH. (viz. přítoha č. 2)8, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu Č.IV-I2-20I6I661YB15 sepsaná mezi městem Bystré, jako stranoŮ buaou.i po-
vinnou aČpz Distribuce, a,s. IČ )qlzgoozs. se sídlem Děčín IV _ Podmokly, Teplická
87418, DěČÍn zastoupená společností SB Projekt, s.I.o., Kasárenská 4063l4,Óqs ol Ho-
donín, jako stranou budoucí oprávněnou na p.p.č. 332gl1;3328;330214; 330215;93816;
94I/9;94Il8;330219 a330216 v k.ú. Bystré u ĚoHčky za jtednorázovou úplatu 1.000,-- +
DPH. (viz. příloha č. 3)

9. FinanČní rekapitulaci akce ,,Hasičská zbrojnice", dodatky ke smlouvě o dílo 1 až 6 a
podklady pro závěrečné vyhodnocení akce.

10, PředPokládaný harmonogram VŘ na akci ,,Rekonstrukce ir,tš oast 1, část 2 a ěást 3,, a
předp okl ádaný termín zaháj ení pt ací 27 .2 .20 I 8

11. Podání Žádosti o dotaci na MMR na Dětské hřiště v Mš Kvítek a venkovní posilovnu u
sokolovny.

12, VýŠi PoPlatku 500,- Kč/osoba-nemovitost/rok zaprovoz systému shromažďování, sbě-
ru, PřePravY, tříděnÍ, vyuŽivání a odstraňování komunálních odpadů v r. 2018.13. Zprávu o činnosti rady akontrole plnění usnesení ZMBystré.

1,4. Usnesení zastuPitelstva Č. 21ze dne 14.11.2017, dle návrhu přečteného předsedou
návrhové komise
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Zastupitelstvo města POVĚŘU.IB :

15. Starostu podpisem smlouvy o zřizeni věcného břemene - služebnosti č. IV-lz-
201393IlYBlI Bystré u Poliěky - knn - Dudek sepsaná mezi městem Bystré, jako stra-
nou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín IV - podmokly,
Teplická 8]418 zastoupená společností K energo, s.l.o. se sídlem Nádražní 346, 563 0I
Lanškroun lČ Zl+gqe83, jako stranou oprávněnou na p.p.ě. 174Il1; 174112; I741l21 a
I47]l30 vše v k.ú. Bystré u Poličky za jednorázovou úplatu 10.000,-- + DPH.
Starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřizení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu č.IY-I2-20I6I66|YB|5 sepsaná mezi městem Bystré, jako stranou
budoucí povinnou aČPZ Distribuce, a.s. IČ 241290035, se sídlem Děčín IV - Podmok-
ly, Teplická874l8, Děčín zastoupená společností SB Projekt, s.r.o., Kasárenská 4063l4,
695 01 Hodonín, jako stranou budoucí oprávněnou na p.p.č. 3329lI; 3328; 330214
330215; 93816;94119; 94Il8;330219 a 330216 v k.ú. Bystré u Poličky za jednorázovou
úplatu 1.000,-- + DPH.
Radu města ve věci rozhodnutí výběru projektanta nazákladě hodnocení výběrové ko-
mise VŘ na akce ,,Rekonstrukce zdravotního střediskď' a,,TI ul. Smetanovaoo

Starostu ve věci jednání s realitní kanceláří o snížení kupní ceny RD čp. 319, ul. Školní.
Starostu podáním žádosti o dotaci na MMR Dětské hřiště v MŠ Kvítek a venkovní posi-
lovnu u sokolovny.

Zastupitelstvo města UKLÁDÁ:
20. Investičnímu výboru projednat návrh investičních akcí pro r. 2018 do 30.1 I.2017

Zastupitelstvo města VYDÁVÁ:
2\. Obecně závaznou vyhlášku města Bystré č. I12017, o místním poplatku za provoz sys-

tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. (viz. příloha č. 5)

22. Obecně závaznou vyhlášku města Bystré č.212017, o místním poplatku ze psů.
(viz. příloha č. 6)

Zastupitelstvo města BERE Nn VĚOOivrÍ:
23. Zprávu o postupu a přípravě návrhu rozpočtu města pro r. 2018
24. Zprávu o dokončení HZ
25. Zpracovaný podklad pro rozpočet na rok 2018. (viz příloha č. 4 )
26. Informace o průběhu prací na PD a rozpočtech na akci ,,Rekonstrukce naŠ Oast I, ěást2

aěást3"
27. Zprávu o ukončených a probíhajících investičních akcí města,
28. Nabídku prodeje RD čp. 319, ul. Škohi
29. Zprávu o návrhu nazařazení investičních akcí do rozpočtu města nar.2018
30. Zprávu o dokončené PD - studii ,,Koupacího biotopu Bystréoo

31. Informace o vydání knihy o historii města vr.2019 k výročí 670 let od 1. písemné
zprávy

16.

17.

18.

19.
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Návrhová komise:

Předseda: Ing. Jan Drašar

Členové: ZdenékDvořák

Pavel Marek

&^ď^al
íl

Ing. Mi loslar,l.§ej kora, starosta

,úň(7,
l
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Mgr. Jan Neudert, místostarosta
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