USNESENÍ
z 60. schůze Rady obce Bystřice konané dne 13. července 2021 ve 13:00 hod.
upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (Nařízení GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
865/60/21
13.7.2021

Program 60. schůze Rady obce Bystřice konané dne 13.7.2021

(STAR)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
program 60. schůze Rady obce Bystřice konané dne 13.7.2021 dle pozměněného
návrhu
_________________________________________________________________________________________________________________________

866/60/21
13.7.2021

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 - KLUB
KULTURY, o.p.s.

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí dotace KLUBU KULTURY, o.p.s. se sídlem 1. máje 493, Staré
Město, 739 61 Třinec, IČ 25822080 ve výši 17 000 Kč na projekt „Babie Lato
Filmowe/Filmové Babí Léto“ a uzavření VS č. 17/2021 na výše uvedený projekt
_________________________________________________________________________________________________________________________

867/60/21
13.7.2021

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 – Alis
Run, z.s.

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí dotace Alis Run, z.s. se sídlem č.p. 191, 739 91 Dolní Lomná, IČ
07870230 ve výši 35 000 Kč na projekt „ALIS RUN – Bystřický běh s úsměvem“ a
uzavření VS č. 18/2021 na výše uvedený projekt
_________________________________________________________________________________________________________________________

868/60/21
13.7.2021

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 –
Bronislav Nytra, ………….

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí dotace Bronislavu Nytrovi, fyzické osobě, bytem …………. ve
výši 10 000 Kč na projekt „Zájmová činnost Klubu důchodců Bystřice“ a uzavření VS
č. 19/2021 na výše uvedený projekt
_________________________________________________________________________________________________________________________
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869/60/21
13.7.2021

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 –
Jadwiga Navrátil, ……………

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí dotace Jadwidze Navrátil, fyzické osobě, bytem …………….. ve
výši 25 000 Kč na projekt „Restaurant Day – Bystřice“ a uzavření VS č. 20/2021 na
výše uvedený projekt
_________________________________________________________________________________________________________________________

870/60/21
13.7.2021

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 – Eva
Nemec, …………………..

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí dotace Evě Nemec, fyzické osobě, bytem …………….. ve výši
5 000 Kč na projekt „Spotkanie Świętojański“ a uzavření VS č. 21/2021 na výše
uvedený projekt
_________________________________________________________________________________________________________________________

871/60/21
13.7.2021

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 –
Hafiáda, z.s.

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí dotace spolku Hafiáda, z.s. se sídlem č.p. 542, 739 96 Nýdek, IČ
04844319 ve výši 20 000 Kč na projekt „Hafiáda“ a uzavření VS č. 22/2021 na výše
uvedený projekt
_________________________________________________________________________________________________________________________

872/60/21
13.7.2021

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 – Macierz (OF)
Szkolna w Bystrzycy, pobočný spolek
Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí dotace Macierzy Skolnej w Bystrzycy, pobočný spolek se sídlem
Bystřice č.p. 366, 739 95 Bystřice, IČ 05674280 ve výši 30 000 Kč na projekt
„Soustředění školního folklórního souboru Łączka“ a uzavření VS č. 23/2021 na výše
uvedený projekt

_________________________________________________________________________________________________________________________

873/60/21
13.7.2021

Žádost o finanční příspěvek – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
1. poskytnutí peněžitého daru Nemocnici Třinec, příspěvkové organizaci, Kaštanová
268, 739 61 Třinec-Dolní Líštná, IČ 00534242 ve výši 5 000,- Kč
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2. uzavření darovací smlouvy s Nemocnicí Třinec, příspěvkovou organizací,
Kaštanová 268, 739 61 Třinec-Dolní Líštná, IČ 00534242 dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________________________________________________

874/60/21
13.7.2021

Poskytnutí peněžitých darů obcím na pomoc k odstranění následků živelné (OF)
pohromy způsobené bouří a tornádem – Obec Hrušky, obec Lužice, obec
Mikulčice, obec Moravská Nová Ves
Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč obci Hrušky, čp. 166, 691 56 Hrušky,
IČ 00283185, na pomoc k odstranění následků živelné pohromy způsobené bouří a
tornádem
2. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč obci Lužice, čp. 58, 696 18 Lužice, IČ
00849529, na pomoc k odstranění následků živelné pohromy způsobené bouří a
tornádem
3. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč obci Mikulčice, čp. 245, 696 19
Mikulčice, IČ 00285102, na pomoc k odstranění následků živelné pohromy
způsobené bouří a tornádem
4. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč obci Moravská Nová Ves, nám.
Republiky čp. 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 00283363, na pomoc k odstranění
následků živelné pohromy způsobené bouří a tornádem

_________________________________________________________________________________________________________________________

875/60/21
13.7.2021

Změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2021

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 8/2021 ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
_________________________________________________________________________________________________________________________

876/60/21
13.7.2021

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 –
Festy, z.s.

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí dotace Festy, z.s., se sídlem Starý Maletín 36, 789 01 Maletín, IČ
10970924 ve výši 5 000 Kč na projekt „dfest – hravý rodinný festival“ a uzavření VS č.
24/2021 na výše uvedený projekt
_________________________________________________________________________________________________________________________

877/60/21
13.7.2021

Přidělení bytu A 201 v DPS-Senior

(VS)

Rada obce Bystřice
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a se Zásadami pro přidělení bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou DPS-Senior
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1.

schvaluje
přidělení bytové jednotky č. A 201 v DPS-Senior v Bystřici č.p. 1317, paní
………………., nar. ……………., bytem ………………., s platností od 15.7.2021

2.

schvaluje
Smlouvu o nájmu bytu č. A 201 v DPS-Senior v Bystřici č.p. 1317, s paní
………………., nar. ………………, bytem …………………., s platností od
15.7.2021, dle předloženého návrhu

_________________________________________________________________________________________________________________________

878/60/21
13.7.2021

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IP-12-802 4589 – ČEZ (VS)
Distribuce a.s.
Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření smlouvy ev.č. 2021/039/VS/JKL o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IP-12-802 4589, spočívající v právu umístění zemního kabelového vedení NN po
obecním pozemku parc.č. 542/2 v k.ú. Vendryně, s oprávněnou z věcného břemene
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
dle předloženého návrhu, za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + příslušná sazba
DPH

_________________________________________________________________________________________________________________________

879/60/21
13.7.2021

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-8017849/01 –
ČEZ Distribuce a.s.

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření smlouvy ev.č. 2021/043/VS/JKL o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-8017849/01, spočívající v právu umístění zemního vedení NN po obecním
pozemku parc.č. 1061/34 v k.ú. Bystřice nad Olší, s oprávněnou z věcného břemene
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
dle předloženého návrhu, za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč + příslušná sazba
DPH
_________________________________________________________________________________________________________________________

880/60/21
13.7.2021

Přijetí daru pozemků parc.č. 1061/268, 1061/289 a 1061/290 v k.ú. Bystřice (VS)
nad Olší
Rada obce Bystřice
d o p o r u č u j e z a s t u p i t e l s t v u o b c e n e s ch v á l i t
dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí daru
pozemků parc.č. 1061/268 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 284 m2,
1061/289 - trvalý travní porost o výměře 47 m2 a 1061/290 – trvalý travní porost o
výměře 124 m2 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, od ….………………., bytem
……………… dle předloženého návrhu

_________________________________________________________________________________________________________________________

881/60/21
13.7.2021

Směna pozemků – Správa železnic, s.o.

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
záměr obce směnit pozemky v k. ú. Bystřice nad Olší:
4

pokrač. usn. č. 881/60/21
-

pozemek parcelní číslo 4647/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 443
m2 vzniklý oddělením z původních pozemků ve vlastnictví Obce Bystřice parcelní
číslo 4647/2 a parcelní číslo 4611/2, na základě GP č. 3503-6/2014

za pozemky v k. ú. Bystřice nad Olší:
- pozemek parcelní číslo 5958/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 118
m2
- pozemek parcelní číslo 5958/44 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18
m2
- pozemek parcelní číslo 5958/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 41
m2 ,
které vznikly oddělením na základě GP č. 3512-31/2014 z původního pozemku p.č.
5958/6, který je ve vlastnictví Správy železnic, s.o. Doplatek některé ze smluvních stran
bude stanoven na základě znaleckého posudku.
_________________________________________________________________________________________________________________________

882/60/21
13.7.2021

Záměr obce prodloužit Dodatkem č. 1 Smlouvu o výpůjčce nebytových
prostor v DPS-Senior

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
záměr obce Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ev.č.
2020/058/VS/RBO, uzavřené se Základní organizací Odborového svazu KOVO
Třinecké železárny, se sídlem Průmyslová 1030, 739 61 Třinec – Staré Město IČ
14612522, prodloužit dobu výpůjčky na nebytové prostory v budově čp. 1317 na
pozemku parc.č. 1104/21, k.ú. Bystřice nad Olší, na dobu určitou od 1.9.2021 do
31.8.2022
_________________________________________________________________________________________________________________________

883/60/21
13.7.2021

Pachtovní smlouva – NETIS, a.s.

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, pachtovní smlouvu na pacht pozemků obce dle přílohy č. 1 o celkové výměře
22 535 m2 vše v k.ú. Bystřice, k zemědělským účelům, se společností NETIS, a.s.,
Návsí 905, 739 92 Návsí, IČ 25838938 za cenu 0,30 Kč/m2, dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________________________________________________

884/60/21
13.7.2021

Aktualizační dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 0510910018

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření aktualizačního dodatku k pojistné smlouvě č. 0510910018, se společností
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451,
dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________________________________________________
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885/60/21
13.7.2021

Žádost společnosti WINDHOLZ s.r.o. o prominutí nájemného z nebytových prostor

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle ust. § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
prominutí nájemného dle smlouvy o nájmu č. 2010/03/615/St uzavřené se společností
WINDHOLZ s.r.o., sídlo Bystřice čp. 1247, IČ 28612973, za období od 1.1.2021 do
30.5.2021 ve výši 10 954,- Kč, z důvodu podpory podnikání a zaměstnanosti
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a souvisejícími s krizovými opatřeními,
které měly bránit šíření nemoci COVID-19
_________________________________________________________________________________________________________________________

886/60/21
13.7.2021

Výsledek výběrového řízení na zhotovení stavby „Výstavba bezbariéro- (VYST)
vého chodníku podél silnice III/01146 v obci Bystřice“
Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a se
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
1. Pořadí nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky „Výstavba bezbariérového
chodníku podél silnice III/01146 v obci Bystřice“.
Pořadí firem podle nejnižší nabídkové ceny:

Pořadí

Účastník zadávacího řízení

Sídlo

1.

MVEX stavby s.r.o.

Selská 50, 739 25 Sviadnov

2.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice

3.

BERGER BOHEMIA a.s.

Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

4.

CSK-Invest, s.r.o.

ul. Olšová 1165, 739 61 Třinec

5.

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

6.

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 1000 00 Praha 10

2. Uzavření smlouvy o dílo na stavbu: „Výstavba bezbariérového chodníku podél
silnice III/01146 v obci Bystřice“ s dodavatelem: MVEX stavby s.r.o., Selská 50,
739 25 Sviadnov, IČO: 03997286 s nabídkovou cenou 21.888.000,- Kč bez DPH, za
předpokladu, že dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které
zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Roman Wróbel
starosta obce

Mgr. Marcel Čmiel
místostarosta obce
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