
       M ě s t o   B y s t ř i c e   n a d   P e r n š t e j n e m 
 
   

ZÁPIS  
Z  ŘÁDNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTA 

Bystřice nad Pernštejnem  
  č.  16/2017 

konaného dne  13.12.2017 
v 15:00 hodin, 

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici  nad  Pernštejnem 
 
 

Přítomni   
Členové zastupitelstva : Mgr.Alois Bouček, Mgr.Miroslav Novák, Ing.Emil Ondra, Ing.Karel 

Pačiska, Hanička Pečinková, Antonín Tulis, Mgr.Josef Vojta, Ing.Bohumil 
Kotlán, Mgr.Martin Horák, Ing.Vít Novotný, Ing.Pavel Koscielniak, 
Mgr.Vlasta Moncmanová, akad.mal. Karel Rossí, Mgr.Martin Bárta, 
MUDr.Miluše Sáblíková, MVDr. Petr Dvořák, Petr Hanzlík, Ing. Zdeněk 
Mašík, Ing. Josef Samek, Ing. Hicham Nemrah, Josef Soukop 

S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P., ředitelé městských společností 
Omluveni     : Mgr. Martin Svoboda, 
Nepřítomni   : Mgr. Martin Svoboda, , PhDr. Vladimír Cisár 
Ověřovatelé zápisu      - MUDr. Sáblíková 
                                       - Ing. Samek  

  

Nesplněné usnesení ( termín plnění ) :    Úkoly byly splněny 
Námitky členů ZM proti zápisu č.15/2017     
                                                                                                                                      

: Žádné nebyly 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Hlasování : Pro:     17 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:5   
Počet přítomných zastupitelů :  20 ! 
 

Schválení pořadu jednání 
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:3 

     
 

Zastupitelé schválili pořad jednání s těmito změnami : bod 2) Informace o činnosti MěÚ 
Bystřice n.P. byl projednáván jako první – při té příležitosti se zastupitelé rozloučili 
s odstupující tajemnicí JUDr. Evou Špatkovou a starosta dodal do programu ještě bod 13) 
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018. 
 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
1 / 16 / 2017 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 
2 / 16 / 2017 Informace z Rady města 
3 / 16 / 2017 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2018 
4 / 16 / 2017 Majetkové převody 
5 / 16 / 2017 Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Bystřice n.P. za uplynulé období 
6 / 16 / 2017 Rozpočtová opatření 
7 / 16 / 2017 Rozpočet Města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2018 
8 / 16 / 2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 



9 / 16 / 2017 Bystřická karta - návrh 
10 / 16 / 2017 Zpráva o přípravě projektu Volnočasových a sportovních aktivit 
11 / 16 / 2017 Zprávy o investicích 
12 / 16 / 2017 Volba přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou  
13 / 16 / 2017 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018 
 

U S N E S E N Í : 
01/16/2017  : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 
Popis : Tajemnice JUDr. Eva Špatková podala informace o činnosti městského úřadu. 

Dala zastupitelům prostor vznést dotazy – zastupitelé neměli žádné připomínky, 
vyjádřili souhlas se stávajícím stavem na radnici a informace vzali na vědomí. 

Usnesení  :  
Hlasování : Pro:  19 Proti: 0 Zdržel se:   0           Nehlasoval:4 

  
 

 
 02/16/2017 :   Informace z Rady města    
Popis : Informace z jednání Rady města Bystřice n.P. konaných v době od posledního  

zasedání zastupitelstva do dnešního dne podal místostarosta Mgr. Josef Vojta, 
zastupitelé zprávu vzali na vědomí a schválili bez připomínek. Na zasedání se 
dostavil akad.mal Rossí – počet zastupitelů : 21 ! 
Hlasování :      Pro :  20        Proti : 0          Zdržel se : 1         Nehlasoval : 2                       
 

03/16/2017 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotaci na rok 2018  
Popis : V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města a současně smlouvy na tuto dotaci a to v částce nad 50 tis. Kč. 
Předkládáme v souvislosti se schvalováním rozpočtu i tabulkový návrh na poskytnutí 
výše peněžních prostředků, účel poskytnutí prostředků, příjemce dotace a návrh 
veřejnoprávní smlouvy, na základě které budou tyto dotace poskytovány v průběhu 
roku 2018  
Z jednání : Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing.Jurošová a ti jej po 
projednání bez připomínek schválili.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím neinvestičních dotací dle tabulkové části 
návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru v příloze 

Hlasování : Pro:
17 

 Proti:
2 

 Zdržel 
se:2 

 Nehlasoval:
2 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
04/16/2017 : Majetkové převody     
Popis  1) Pan B. Dostál požádal město o prodej našeho pozemku (navazuje na pozemky p. 

Dostála). Stavební komise i Rada doporučila vyhotovení GP , na jehož základě byl 
vyhlášen záměr. Rada doporučuje zastupitelstvu tento převod ke schválení . Osadní 
výbor souhlasí.  
2)Pan Dvořák z Pivonic žádal o prodej našeho  pozemku , navazujícího na jeho 
pozemky. Rada i komise souhlasí a doporučují Zastupitelstvu tento převod ke 
schválení .Nutné vyhotovit GP.  Osadní výbor souhlasí. Přes převáděný pozemek 
vede naše  dešťová kanalizace, s kupujícím bylo dohodnuto, že městu bezúplatně 
zřídí VB , spočívající v právu vedení podzemního vedení dešťové kanalizace, jeho 



údržby a oprav.     Záměr byl zveřejněn.   
3) Osadní výbor v Domaníně inicioval výměnu pozemků v Domaníně pod 
komunikacemi. Rada města souhlasí s prodejem a koupí pozemků s panem 
Sedlickým . Záměr  byl zveřejněn . 
4)Pan Kaša z Divišova požádal město o prodej části našeho pozemku. Rada i komise 
doporučují vyhotovení GP . Při zaměření bylo zjištěno , že město má zabráno i část 
pozemku p. Kaši. Rada i komise doporučují prodej a koupi. Záměr byl zveřejněn. 
5)Město bude vlastníkem dešťové kanalizace , kterou  bude budovat firma Stavoflos 
s.r.o. v souvislosti s výstavbou domů v akci „Forota“ . Zaústění této kanalizace do 
toku Bystřice jde přes nevypořádané pozemky Vágnerových. Dohodli jsme s nimi 
odkoupení těchto pozemků.  
6)V místní části Rovné byl pozemek pod částí  naší místní komunikace ve vlastnictví 
ČR-ministerstvo financí . Požádali jsme o něho ČR- ministerstvo financí nám ho 
bezúplatně převede. Schválení zastupitelstvem je podmínkou převodu.     
7)V návaznosti na  akci „Průmyslová zóna“ byly budovány  přípojky pro 4 
investory-   REAP investment s.r.o. , Fonetip s.r.o. , p. Zítka Jan  a E-COAT   
Technology SE . Pozemky byly prodány a nyní jim prodáme nově vybudované 
přípojky , které tím  budou ve vlastnictví jednotlivých investorů.  
8,9 )Již od 90 tých let se řeší  majetkoprávní vypořádání  komunikace na Zubštejn. 
Již s předchozím vedením byl dohodnut princip řešení . Mezitím se tam  změnili 
vlastníci pozemků , takže se to celé opakovalo. Na základě rozhodnutí Rady města 
z roku 2013 byl vyhotoven GP a na jeho základě může dojít k majetkoprávnímu 
vypořádání. Zvýšená cen za výkup pozemků je dána jako kompenzace za 
dlouholetou údržbu cesty a vybudování spůstků na odvod povrchové vody . Osadní 
výbor souhlasí. Záměry byly zveřejněny. 
10)Manželé Chroustovi zakoupili nemovitost v Pivonicích . Při zaměřování hranic 
pozemku bylo zjištěno , že vjezd k nemovitosti není majetkoprávně vypořádán. 
Požádali nás o prodej tohoto pozemku . Komise i rada doporučují vyhotovení GP, na 
jehož základě byl zveřejněn záměr.. Rada doporučuje Zastupitelstvu tento převod ke 
schválení .  
11)Březnové zastupitelstvo v roce 2015 schválilo prodej pozemků formou smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní na pozemky firmě SPH Stavby s.r.o. Prodej pozemků bude 
proveden po kolaudaci infrastruktury a komunikace  , kterou se firma zavázala 
vybudovat. Protože se bude kolaudovat nyní a následně dojde k prodeji pozemků je 
nutné změnit podmínky platby daně z nabytí nemovitých věcí. Součástí smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní je i příloha – kupní smlouva , která půjde na katastrální úřad. 
V této smlouvě je závazek města , že po vkladu kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí město podá daňové přiznání a uhradí patřičnou daň. Toto bylo v souladu 
s tehdy platnou zákonnou úpravou o daní z nabytí nemovitých věcí. Od listopadu 
2016 se zákonná úprava mění a jediným poplatníkem  je nabyvatel , což je SPH  
Stavby s.r.o. Daň bude cca 50 000 Kč.  S firmou bylo dohodnuto , že město bude 
kompenzovat část daně ve výši 20 000 Kč formou daru po úhradě daně a podaném 
přiznání.  
 
Z jednání : Před projednáváním tohoto bodu starosta navrhl o podbodech 8) a 9) 
hlasovat zvlášť. Ing. Kotlán podal návrh vyjmout i podbod 2). Zastupitelé schválili 
bod 4)Majetkové převody vyjma podbodů 2), 8) a 9) takto : 
Pro :  19               Proti :  0              Zdržel se :   2               Nehlasoval :  2 
 
 



 
K tomuto návrhu 4)Majetkové převody se rozvinula živá diskuse, do které se zapojili 
Ing. Kotlán, MVDr. Dvořák, pan Hanzlík, Mgr. Bárta, na jejich dotazy odpovídali 
starosta, místostarosta a Ing. Buchta – viz audiozáznam.  
Zastupitelé schválili  podbody  8), a 9) takto : 
Pro :  12               Proti :  3              Zdržel se :   5               Nehlasoval :  3 
 
1.protinávrh podal Ing. Kotlán – v podbodu 2) navrhl snížit cenu za prodej pozemku 
ze 150,- Kč/m2 na 100,- Kč/m2. Opět proběhla živá diskuse – viz audiozáznam. 
Tento protinávrh nebyl schválen – hlasováno bylo takto : 
Pro :  5               Proti :  13              Zdržel se :   2               Nehlasoval :  3 
 
Poté bylo hlasováno o původním návrh podbodu 2) – prodej pozemku za 150,- 
Kč/m2 a návrh byl schválen : 
Pro :  15               Proti :  3              Zdržel se :   2               Nehlasoval :  3 
                 

Usnesení : 1)Zastupitelstvo města schvaluje prodej dle GP p.č. 152/9 o výměře 330 m2 a p.č. 
208/20 o výměře 9 m2 v k.ú. Bratrušín p. B. Dostálovi . Cena 200 Kč/m2 + DPH . 
2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP  p.č. 47/15 o výměře 1630 
m2 v k.ú. Pivonice p. P. Dvořákovi . Cena 150 Kč/m2. Současně kupující bezúplatně 
zřídí VB na dobu neurčitou spočívající v právu vedení podzemního vedení dešťové 
kanalizace  , jeho údržby a oprav.  
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 1323 o výměře 1491 m2, p.č. 
1344 o výměře 24 m2 , p.č. 1345 o výměře 1369 m2 , p.č. 1346 o výměře 768 m2  
v k.ú. Domanín  p. P. Sedlickému . Cena 10 Kč/m2. 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 191 o výměře 338 m2 , p.č. 214 o 
výměře 116 m2, p.č. 200 o výměře 257 m2  od p. P. Sedlického a p.č. 196 o výměře 
92 m2 od SJM M. a P. Sedlických . Vše v k.ú. Domanín . Cena 30 Kč/m2.  
4)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP díl „g“ z p.č. 467/2 o 
výměře 32 m2, díl „e+f“ z p.č. 494/2  o  výměře 86 m2 a díl „d“ z p.č. 84/1 o výměře 
30 m2 v k.ú. Divišov p. L. Kašovi . Cena 20 kč/m2. 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku díl „b“ z p.č. 64/1 o výměře 11 m2 
v k.ú. Divišov od p. L. Kaši . Cena 20 kč/m2.  
5)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 3222/283 o výměře 20 m2 a p.č. 
3222/190 o výměře 190 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od ½ M. a ½ J. 
Vágnerových. Cena 10 Kč/m2. 
6)Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 602/6 o výměře 
448 m2  v k.ú. Rovné z majetku ČR- ministerstva financí  do majetku města. 
7) Zastupitelstvo města schvaluje prodej : 
Přípojka splaškové kanalizace  o délce 12,3 m, vodovodní  přípojka o délce 12,4 m 
firmě REAP investment s.r.o. za částku 64 940,29 Kč + DPH.  
Přípojka splaškové kanalizace  o délce 3,35 m , vodovodní přípojka o délce 3,1 m a 
přípojka dešťové kanalizace o délce 11,88 m firmě Fonetip s.r.o. za částku 54 186,25 
Kč + DPH. 
Přípojka splaškové kanalizace  o délce 4,55 m , vodovodní přípojka o délce 19,6 m a 
přípojka dešťové kanalizace o délce 11,87 m p. Janu Zítkovi za částku 82 246,78 Kč 
+ DPH . 
Přípojka splaškové kanalizace o délce 4,57 m, vodovodní přípojka o délce 20 m, 
přípojka dešťové kanalizace o délce 11,89 m firmě E-COAT  Technology SE za 
částku 82 897,72 Kč + DPH.  



Vše v lokalitě průmyslová zóna.  
8) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle  GP dle GP p.č. 301/13 o 
výměře 36 m2, p.č. 301/14 o výměře 20 m2, p.č. 301/15 o výměře 12 m2, p.č. 
301/17 o výměře 285 m2 , p.č. 301/18 o výměře 134 m2 , p.č. 302/1 o výměře 1348 
m2, p.č. 302/4 o výměře 238 m2,  p.č. 304/7 o výměře 3 m2, p.č.304/8 o výměře 13 
m2, p.č. 304/9 o výměře 140 m2 v k.ú. Pivonice  p. L. Kosovi. Cena 11 145  Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi Koupě pozemku dle GP p.č. 302/7 o výměře 11 
m2, p.č. 272/5 o výměře 21 m2 , p.č. 272/6 o výměře 198 m2, p.č. 351 o výměře 27 
m2 , p.č. 17/6 o výměře 7 m2, p.č. 18/4 o výměře 28 m2 , p.č. 262/2 o výměře 272 
m2, p.č. 264/4 o výměře 6 m2 , p.č. 264/5 o výměře 196 m2 , p.č. 266/5 o výměře 
197 m2, p.č. 272/4 o výměře 142 m2 v k.ú. Pivonice od p. L. Kose. Cena 65 525 Kč. 
9) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP p.č. 301/16 o výměře 283 
m2 , p.č. 301/19 o výměře 334 m2 a p.č. 304/10 o výměře 383  m2 v k.ú. Pivonice ¾ 
M.Zabilovi a ¼ L. Zabilové . Cena 5 000 Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje koupě pozemku dle GP p.č. 258/2 o výměře 500 m2 
v k.ú. Pivonice od ¾ M. Zabila a ¼ L. Zabilové . Cena 2 500 Kč.  
10)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku díl „a“ z p.č. 49/9 o výměře 17 
m2 v k.ú. Pivonice SJM J.aV. Chroustovým . cena 150 Kč/m2. 
11) Zastupitelstvo města schvaluje změnu v článku VII. Kupní smlouvy , která je 
přílohou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní . Ruší se závazek města přiznat a uhradit 
daň z nabytí nemovitých věcí a nově se do článku VII. Doplňuje : Zdaněni tohoto 
převodu se řidi platným zněním zákonného opatřeni Senátu č.340/2013 Sb., o dani z 
nabyti nemovitých věci, na základě kterého je zákonným poplatníkem daně z nabyti 
nemovitých věci nabyvatel, který se zavazuje řádně a včas splnit své daňové 
povinnosti, tedy ve lhůtě do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byl zapsán vklad práv z teto smlouvy do katastru nemovitosti, podat u příslušného 
finančního úřadu přiznáni k dani z nabyti nemovitých věci a ve výše uvedené lhůtě 
daň z nabyti nemovitých věci řádně zaplatit. 
 

 Zodpovídá : karel paciska, josef vojta, ivan buchta, tomáš straka, aleš sitař,  
 Termín :  
 
05/16/2017 : Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Bystřice n.P. za uplynulé 

období 
Popis : Územní plán Bystřice nad Pernštejnem vydalo Zastupitelstvo města Bystřice nad 

Perštejnem jako opatření obecné povahy v roce 2010. Změna č. 1 byla vydána 
Zastupitelstvem města Bystřice nad Perštejnem jako opatření obecné povahy v roce 
2015 
Návrh zprávy o uplatňování byl projednán s dotčenými orgány, sousedními obce a 
veřejností. Všechny připomínky byly zapracovány do textové části zprávy o 
uplatňování. Změny č. 2 bude obsahovat celkem 62 podzměn. Z větší části se jedná o 
aktualizaci současného stavu v území a drobné úpravy, které byly zjištěny v rámci 
uplatňování územního plánu. Změna bude rovněž obsahovat i nové požadavky města 
a občanů především pak na nové zastavitelné plochy pro bydlení. V dalších etapách 
pořizování (společné jednání a veřejné projednávání) budou všechny požadavky 
projednávány s dotčenými orgány a veřejností. 
 
Textová část i grafická část jsou dostupné na internetových stránkách 
www.bystricenp.cz  (Městský úřad – Odbory města – Odbor územního plánování a 
stavebního řádu – Územní plány- Projednávané dokumenty) 



 
Z jednání : Tuto zprávu předložil zastupitelům ke schválení Ing. Straka a zastupitelé 
ji po projednání bez připomínek schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města  
 

I. Schvaluje dle §6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006  Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů „Zprávu o 
uplatňování Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem za uplynulé 
období“ . 

II.  Schvaluje na základě projednané a schválené „Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem za uplynulé období“ a na 
základě § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006  Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení 
Změny č.2 Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem. 

III.  Určuje  Mgr. Josefa Vojtu ke spolupráci s pořizovatelem Změny č.2 
Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem. 
 

Hlasování : Pro:
19 

 Proti:
0 

 Zdržel 
se:0 

 Nehlasoval: 
4 

 

Zodpovídá : Ing. Tomáš Straka, Mgr. Josef Vojta 
Termín :  
 
06/16/2017 : Rozpočtová opatření  
Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření 

příjmová č 2-5. 
Vzhledem k tomu, že doposud není jasná přesná výše daňových příjmů v prosinci 
2017 a dotačních příjmů, tudíž bude nutné provést drobná rozpočtová opatření pro 
rok 2017 i po zasedání rady i zastupitelstva. Tato provedená rozpočtová opatření 
budou předložena radě města i zastupitelstvu města dle kompetencí při prvních 
zasedáních roku 2018. 
Z jednání : S tímto materiálem seznámila zastupitelstvo Ing. Jurošová, to jej 
projednalo a bez připomínek schválilo. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtových opatření příjmových č. 2 -5. 
Zastupitelstvo města souhlasí s provedením drobných rozpočtových opatření pro rok 
2017 i po zasedání zastupitelstva dne 13.12.2017. Tato provedená rozpočtová 
opatření budou předložena radě města i zastupitelstvu města dle kompetencí při 
prvních zasedáních roku následujícího. 

Hlasování : Pro:
18 

 Proti:
0 

 Zdržel 
se:1 

 Nehlasoval:
4 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
07/16/2017 : Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2018  
Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Rozpočet města Bystřice nad 

Pernštejnem na rok 2018. Rozpočet je předkládán jako deficitní, deficit je hrazen 
z přebytku minulých let. 
Příjmy rozpočtu na rok 2018 jsou navrženy ve výši 197 658 tis. Kč, výdaje  ve výši 
206 055 tis. Kč, a financování je ve výši 8 397 tis. Kč. 



Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne 20.11.2017, kde byl 
doporučen ke schválení zastupitelstvu města, dále byl projednán a doporučen bez 
připomínek ke schválení zastupitelstvu radou města dne 21.11.2017. 
Současně proběhlo i pracovní setkání zastupitelů dne 15.11.2017, kde byli přítomní 
zastupitelé seznámeni s návrhem rozpočtu, akceptovali jej v plném rozsahu a 
všechny jejich připomínky byly do Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 
2018 zapracovány. 
Z jednání : S návrhem Rozpočtu města na rok 2018 seznámila zastupitele Ing. 
Jurošová. Za finanční výbor pohovořil Ing. Kotlán a doporučil jej zastupitelům ke 
schválení. Po zodpovězení dotazu Ing. Novotného Ing. Sitařem byl Rozpočet města 
schválen. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje závazné ukazatele 
Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2018 dle tabulkových částí 
rozpočtu, kde schváleným závazným ukazatelem tabulkové části rozpočtu je nejvyšší 
jednotka druhového třídění rozpočtové skladby. 
Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dle svých kompetencí 
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžních a finančních darů, 
závazných ukazatelů vůči svým příspěvkovým organizacím dle Rozpočtu města 
Bystřice nad Pernštejnem na rok 2018 v té výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části Rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2018 

Hlasování : Pro:
16 

 Proti:
3 

 Zdržel 
se:1 

 Nehlasoval:
3 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
08/16/2017 : Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021  
Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Střednědobý výhled rozpočtu města 

Bystřice nad Pernštejnem na rok 2018.  
Ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou naplánovány předpokládané příjmy a výdaje 
města v dalších letech, způsoby jejich financování, a dále jsou zde definovány 
dlouhodobé závazky města.  
Návrh střednědobého výhledu byl projednán finančním výborem dne 20.11.2017, 
kde byl doporučen ke schválení zastupitelstvu města, dále byl projednán a doporučen 
bez připomínek ke schválení zastupitelstvu radou města dne 21.11.2017. 
Současně proběhlo i pracovní setkání zastupitelů dne 15.11.2017, kde byli přítomní 
zastupitelé seznámeni s návrhem střednědobého výhledu, akceptovali jej v plném 
rozsahu.   
 
Z jednání : Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jurošová a ti jej bez 
připomínek schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem s naplánovanými předpokládanými příjmy a výdaji města v dalších 
letech, způsoby jejich financování,  včetně  dlouhodobých závazků města.  
 

Hlasování : Pro:
16 

 Proti:
3 

 Zdržel 
se:1 

 Nehlasoval:
3 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  



Termín :  
 
09/16/2017 : Bystřická karta - návrh  
Popis : Úvod 

S myšlenkou Bystřické karty bylo zastupitelstvo seznámeno na minulé schůzi. Ještě 
jednou na úvod zopakuji, že cílem Bystřické karty je zpřístupnění městských 
sportovišť, kulturních a turistických zařízení formou škály slev v první fázi v rámci 
městských organizací, posléze i dalších subjektů, což by mělo zvýšit zájem 
bystřičáků o jejich využití.  
Popis 
Myšlenkově Bystřická karta vychází z Novomětské karty. Základním pilířem 
Bystřiceké karty a její podmínkou bude zaplacení poplatku za komunální odpad. 
Časová platnost karty bude nastavena v režimu plovoucího období v délce 1 rok 
(např. od 19. března 2018 do 19. března 2019). Po ukončení tohoto období se stane 
karta neplatnou a držitel karty si může nechat vystavit novou. Veškeré platby a výdej 
karty budou realizovány na pokladně městského úřadu včetně focení. Karta bude mít 
formu čipu, který si jednotlivé subjekty načtou na čtečce. Součástí karty bude i fotka 
pro možnou vizuální kontrolu a jako ochrana před zneužitím karty. Podobný princip 
je praktikován na většině sjezdovek v Alpách. 
Prakticky to bude probíhat tak, že občan přijde na pokladnu MěÚ, zaplatí poplatek za 
komunální odpad a řekne, že chce Bystřickou kartu. Přímo na pokladně občana 
vyfotí, zaplatí poplatek za kartu a dostane čip ve kterém bude načteno jeho jméno a 
fotka. Na jednotlivých subjektech občan načte čip, který obsluze ukáže, zdali má na 
slevu právo, zkontroluje dle fotografie, načte slevu a občan zaplatí zlevněné vstupné. 
Cena Bystřické karty 
Cena bude jednotná ve výši 850 Kč a skládá se ze třech parametrů: 
1. poplatek za komunální odpad za aktuální rok  - 600 Kč 
2. poplatek za čerpání slev                                  - 200 Kč 
3. manipulační poplatek                                                        -   50 Kč 
Organizace a druhy slev 
Slevy jsou uvedeny samostatně v tabulce, která je přílohou, ale zatím jsou jednotně 
stanoveny na 50 %. Slevy jsou zaměřeny na jednotlivce či malé neorganizované 
skupiny, nikoli sportovní kluby (proto např. sleva pouze na 1/3 haly, či ½ umělé 
trávy). Dále se karta netýká organizovaných soutěží. U bowlingu, koupaliště, Centra 
Eden a Kulturního domu, navrhujeme, aby slevy byly omezeny na 12 vstupů 
v kalendářním roce, tedy po dobu platnosti Bystřické karty. 
V přiložené tabulce je také odhad „nákladů“ na slevy. Je to opravdu hrubý odhad, 
který vychází z tržeb jednotlivých subjektů, přičemž odhad slevy tvoří 12,5 % 
z tržby (je to odvozeno z toho, že je odhadováno, že jednotlivé subjekty navštěvuje 
cca 50 % bystřičáků, z těchto bystřičáků si pořídí cca 50 % kartu, tedy 25 % 
návštěvníků a tržeb, a ze vstupného uplatňujeme 50 % slevy, což znamená 12,5 % ze 
všech tržeb. Tímto odhadem jsme došli k celkovému číslu 426 834 Kč. Od tohoto 
čísla je nutné odečíst základní poplatek za slevu, tedy 250 Kč na osobu, což při 
zakoupení 500 karet činí dohromady 125 tis. Kč. Snahou Bystřické karty je 
samozřejmě zvýšit zájem bystřičáků o využití jednotlivých zařízení, s čímž by mělo 
souviset zvýšení tržeb.  
Vstupní náklady Bystřické karty 

Software:              100.000,- 
Kompatibilita se stávajícím účetním SW GINIS                              100.000,- 
Čtečky – 5 ks     15.000,- 



Fotoaparát s příslušenstvím                                                                20.000,-               
Čipy 1000 ks     15.000,- 
Celkem   250.000,-  

Postup a harmonogram zavedení Bystřické karty 
V případě schválení Bystřické karty plánujeme ostré spuštění ve druhé čtvrtině 
příštího roku a to zejména z nedostatku kapacit softwarových firem.  
Závěr 
Provoz karty bude nutné vyhodnotit k 31. 1. 2019 a to zejména z hlediska její 
využitelnosti, nákladovosti, vymezit slabá místa, vyhodnotit ceník slev a 
následujícím roce připravit případné změny k optimálnímu fungování jak vzhledem 
k bystřičákům tak městu. 
 
Z jednání : Místostarosta Mgr. Josef Vojta předložil zastupitelům ke schválení návrh 
Bystřické karty. Rozvinula se živá diskuse ( viz audiozáznam), do které se přihlásili 
MVDr. Dvořák, pan Hanzlík, Mgr. Bárta, Ing. Novotný, Ing. Mašík a na jejich 
dotazy odpovídali starosta a místostarosta. Poté byl návrh schválen. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje realizaci projektu Bystřická karta. 
 Hlasování : Pro: 19 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 2 
 Zodpovídá : místostarosta  
 Termín :  
 
10/16 /2017 : Zpráva o přípravě projektu „Volno časových a sportovních aktivit“ 
Popis : Na semináři zastupitelů konaném dne 1. 2. 2017 byl přestaven dokument „Rozvojové 

aktivity města pro roky 2017 a dál“. Z jednání vyplynulo, že z tzv. „větších“ akcí je 
prioritou akce s tehdejším pracovním názvem „Wellnes a příslušenství“ (dnešní 
oficiální název je „Volnočasové a sportovní aktivity“), přičemž v tomto materiálu 
byl i odhad cen jednotlivých objektů. Na základě stanovení této priority 
zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání č. 13 pod bodem 7/13/2017 
(rozpočtová opatření) financování projektu „Volnočasových a sportovních aktivit“, 
která se skládá ze tří částí a to wellnes + dostavba hotelu, fotbalové kabiny a 
dopravní část projektu. Na každou část byl osloven projektant pro vypracování 
studie. Asi nejsložitější částí je samotné wellness, kde jsme se trochu zadrhli a 
zpozdili, neboť společně s projektantem prověřujeme optimální verze fungování 
wellnessu, cesty k propojení s koupaliště, návaznosti na restaurace a hotel a další 
souvislosti. Předpokládáme, že jednotlivé studie budou zkompletovány do konce 
prosince 2017. Samozřejmostí bylo, že při přípravě střednědobého rozpočtového 
výhledu musela být zoohledněna možná výstavba „Volnočasových a sportovních 
aktivit“ a je tedy ve výhledu zapracována. 
Dne 1. 11. 2017 přišel od firmy H + H technika záměr o možném provozování a 
nájmu bystřického Sport hotelu, jeho přístavby a také provozování nového wellness 
(viz. příloha). Tento dopis byl předložen zastupitelům na semináři dne 15. 11. 2017. 
Tato firma bezproblémově provozuje bystřický zimní stadion a v minulosti již 
projevila zájem o stavbu hotelu v lokalitě Lužánky. V tento moment je nutné 
zdůraznit, že na provozování či výstavbu wellness a hotelu musí být vypsáno 
„výběrové řízení“ (různou formou – ať je to koncesní řízení, výběrové řízení, či 
vypsání záměru na nájem). 
Navrhujeme, aby na základě studie byly vypracovány možnosti provozování hotelu a 
wellnes, dopracována finanční rozvaha, zadání koncesní smlouvy či záměr o 
pronájmu. 



Z jednání : Tento materiál předložil zastupitelstvu ke schválení místostarosta Mgr. 
Josef Vojta. Do velice živé diskuse ( viz audiozáznam )se zapojili Ing. Mašík, Ing. 
Novotný, Ing. Samek, pan Soukop, Mgr. Bárta, Ing. Koscielniak – na jejich příspěvky 
reagovali starosta a místostarosta. Návrh byl schválen s tím, že v poslední větě 
v Usnesení se škrtají dvě  slova :  „soukromým subjektem“.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o akci „Volnočasové a sportovní 
aktivity“ a doporučuje rozpracovat záměr možnosti provozování hotelu, wellnes a 
dostavbu hotelu. 

 Hlasování : Pro: 18 Proti: 2 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 2 
 Zodpovídá : místostarosta  
 Termín :  
 
11/16/2017 : Zprávy o investicích 
Popis : Předkládám 3 zprávy – ukončené parkoviště u ZUŠ a připravované bezbariérovosti 

obou našich základních škol. 
Z jednání : Zprávy o investicích předložil zastupitelstvu ke schválení Ing. Sitař, to je 
projednalo bez připomínek a schválilo. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy Odboru správy majetku a investic o přípravě a 
realizaci investic dle přílohy. 
 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Sitař 
Termín :  
 
12/16/2017 : Volba přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou 
Popis :     Dne 19.3.2014 byli zastupitelstvem Města Bystřice nad Pernštejnem zvoleni   na 

čtyřleté volební období  přísedící  Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou - Mgr. 
Marie Halamková, JUDr. Eva Špatková, Mgr. Radek Vojta a Marie Sádecká. 
Současným přísedícím  končí čtyřleté funkční období začátkem roku 2018.   
Přísedící okresního soudu volí příslušné zastupitelstvo obce z řad občanů, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, které je  do funkce volí.  
    K dotazu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ve věci opětovného zvolení do 
funkcí přísedících vyjádřili  přísedící Mgr. Marie Halamková, JUDr. Eva Špatková a 
Mgr. Radek Vojta souhlas s opětovným zvolením na další čtyřleté funkční období. 
Paní Marie Sadecká v roce 2015 zemřela. 
    Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou hodnotí práci těchto přísedících velmi dobře, 
neboť přísedící se zúčastňovali jednání, obětavě vykonávali svoji funkci podle potřeb 
soudu a k jejich práci nebyly žádné připomínky. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 
navrhl zvolit  dosavadní přísedící i pro volební období 2018 – 2022.  
     Předsedovi Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou byl předložen návrh  nové 
kandidátky na volbu přísedící okresního soudu, a to  Ing. Ladislavy Pačiskové, která 
o funkci přísedící okresního soudu projevila zájem. K žádosti Ing. Ladislavy 
Pačiskové se vyjádřil dne 28.11.2017 předseda Okresního soudu ve Žďáru nad 
Sázavou a k jejímu zvolení přísedící tohoto OS  nemá připomínky.  
    S ohledem na dodržení zákonných lhůt požádal Okresní soud ve Žďáru nad 
Sázavou, aby volba přísedících na volební období 2018 až 2022 proběhla  co 
nejdříve tak, aby byl okresní soud vyrozuměn o zvolení přísedících na období 2018 – 
2022 nejpozději do 31.1.2018.  



Rada města projednala návrh na volbu přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad 
Sázavou na svém zasedání dne 12.12.2017 a doporučila zastupitelstvu města zvolit 
navržené kandidáty přísedícími OS Žďár nad Sázavou na období let 2018 – 2022. 
 
Z jednání : O volbě přísedících Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou informovala 
JUDr. Eva Špatková. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky a zprávu schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem volí podle  ust. § 64 odst. 1 zák. čís. 
6/2002 Sb., o soudech a soudcích na volební období od 2018 - 2022 přísedícími 
Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou : 
1) Mgr. Marii Halamkovou , nar. 14.6.1946, Bystřice nP.,  Černý vršek 817 
2) Ing. Ladislavu Pačiskovou,  nar. 15.3.1958,  Bystřice n.P., Zahradní 567 
3) JUDr. Evu Špatkovou, nar. 7.6.1955, Bystřice n.P., Černý vršek 827 
4) Mgr. Radka Vojtu , nar. 11.11.1972, Bystřice n.P., Beranka 1330 
 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 
Termín : splněno usnesením 
 
13/16/2017 : Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018 
Popis : Starosta města Bystřice nad Pernštejnem informoval členy zastupitelstva o nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb., kterým se od 1.1.2018 mění výše odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků. 
Ustavující zasedání zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem schválilo na svém 
zasedání dne 5.11.2014 měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva  takto: 
člen rady                              1.800,- Kč  
předseda komise a výboru   1.000,- Kč 
člen zastupitelstva                  500,- Kč 
člen komise a výboru              150,- Kč/hod. podle počtu odpracovaných hodin za rok  
 
Starosta města předložil zastupitelstvu maximální výše měsíčních odměn od 
1.1.2018 v obcích o velikosti od 5 001 do 10 000 obyvatel, jejich konkrétní výši 
stanoví zastupitelstvo svým rozhodnutím : 
člen rady                                7 380,- Kč 
předseda komise a výboru     3 690,- Kč 
člen komise a výboru            3 075,- Kč 
člen zastupitelstva                 1 845,- Kč       
Starosta navrhuje  schválit s účinností od 1.1.2018 odměny ve výši jedné poloviny 
maximálních částek. 
 
Z jednání : Starosta informoval zastupitele o možnosti zvýšit odměny neuvolněných 
členů zastupitelstva od 1.1.2018, znovu proběhla živá diskuse ( viz audiozáznam ), do 
které se zapojili Ing. Novotný, Ing. Samek, pan Soukop. Ing. Novotný vznesl 
protinávrh – ZM Bystřice n.P. ponechává výši odměn neuvolněných členů 
zastupitelstva ve výši schválené usnesením zastupitelstva města č. 1/2014 ze dne 
5.11.2014.  
Hlasování :      Pro :   15           Proti :   5          Zdržel se :     1       Nehlasoval :   2  
Protože zastupitelé schválili protinávrh Ing. Novotného, o původním návrhu starosty 
Ing. Pačisky nebylo hlasováno. 

Usnesení : Zastupitelstvo města rozhodlo nezvyšovat odměny neuvolněných členů 



zastupitelstva dle nař. vlády č. 318/2017 Sb. a rozhodlo ponechat výši odměn 
neuvolněných členů zastupitelstva ve výši schválené usnesením zastupitelstva města 
č. 1/2014 ze dne 5.11.2014. 

Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 
Termín : splněno usnesením 
 
 
R ů z n é   : 
Starosta informoval zastupitele : 
- o stížnosti Ing. Elise na jeho osobu a jeho chování 
- o zahájení výstavy obrazů ve Zlíně Milady Smidtové 
- o technickém stavu lávek a mostů v našem městě  -  jsou v pořádku 
- o změně jízdního řádu autobusů z Bystřice n.P. na Brno od 1.1.2018. 
 
Interpelace členů Zastupitelstva města : 
Ing. Novotný : vznesl několik dotazů ohledně činnosti, účetnictví, hospodaření, návštěvnosti, 
vzrůstajících nákladů na provoz centra Eden a setrvání Ing. Štarhy ve funkci ředitele centra 
Eden. Odpověděl místostarosta Mgr. Josef Vojta – viz audiozáznam.  
 
Hanička Pečinková : poukázala na nepořádek, který zůstal po budování optické sítě na S I – 
zastupitelstvo pověřuje Ing. Sitaře co nejdříve sjednat nápravu. 
 
Mgr. Bárta : dotazoval se na úpravu běžeckých stop – odpověděl místostarosta Mgr. Josef 
Vojta. 
  
Diskuse občanů : 
Pan Pohanka : poukázal na, dle jeho názoru, špatné parkování aut vedle jeho rodinného 
domku na Nové čtvrti, rozježděný chodník a nesečený trávník – odpověděl starosta Ing. 
Pačiska, jeho stížností se již zabýval on sám i OSMI MěÚ Bystřice n.P., na místě samém bylo 
provedeno šetření s tím, že je vše v pořádku. 
 
Občan z Pivonic : vyjádřil svůj nesouhlas s vysokou cenou za prodej pozemku v Pivonicích. 
 
Pan Kintr : ptal se, kdy bude Ing. Kekrtem představena další organizace zřízená městem TS 
a.s. Bystřice n.P. – odpověděl starosta – technické služby se již na jaře tohoto roku 
představily. MVDr. Dvořák podotkl, že představit by se mohli i ředitelé škol – viz 
audiozáznam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  13.12.2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               
            místostarosta města                              starosta města 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………. 

MUDr. Miluše Sáblíková, ověřovatel zápisu 
 

 
 
 
 

……………………………………. 
Ing. Josef Samek, ověřovatel zápisu 

 
 
 

 


