
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 
ZE ZASEDÁNÍ RADY M ĚSTA 

Bystřice na Pernštejnem  
č. 15 / 2014 

konané dne  17.12.2014 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:15 hodin 

 
Přítomni  Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Vlasta 

Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra, Mgr. Martin 
Horák  

Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Omluveni :  
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 14/2014 :  
 

POŘAD SCHŮZE 
1 / 15 / 2014 Schválení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Snížení 

energetické náročnosti objektu kulturního domu v BnP“ 
2 / 15 / 2014 Doporučení komise kultury pro jmenování „Osobnosti roku 2014“ a komise 

mládeže a sportu na ocenění sportovců a trenérů roku 2014 
 

USNESENÍ: 
1/15/2014 : Schválení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Snížení 

energetické náročnosti objektu kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem“ 
Popis : Radě města je předkládána Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 

„Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v Bystřici nad 
Pernštejnem“. 
Na základě výše nabídkových cen byla jako nejvhodnější stanovena nabídka 
uchazeče č. 2 – Sdružení KD Bystřice s.P.: STAREDO – SPH, vedoucí uchazeč 
STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě – IČ: 282 
70 495. Vybraný uchazeč nabízí nejnižší cenu, jež je jediným kritériem pro 
hodnocení nabídek uchazečů. 

Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu 
v Bystřici nad Pernštejnem“ a rozhoduje, že jako nejvhodnější nabídka je uchazeče č. 
2 – Sdružení KD Bystřice s.P.: STAREDO – SPH, vedoucí uchazeč STAREDO 
s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě – IČ: 282 70 495. 

 
2/15/2014 : Doporučení Komise kultury pro jmenování „Osobnosti roku 2014“ a 

doporučení komise mládeže a sportu na jmenování sportovce roku a 
trenéra roku 2014 

Popis : Komise kultury navrhuje na základě zmapování kulturního a společenského dění 
města Bystřice n. P. v roce 2014 na nominaci Osobnost roku 2014 Josefa Kšicu ml. 
     Josef Kšica mladší, nar. 1952 je český varhaník, cembalista a sbormistr, od roku 

1999 regenschori v pražské svatovítské katedrále. Jeho otcem byl hudební 
pedagog Josef Kšica starší. Manželka Pavla  je koncertní pěvkyní 
(mezzosopranistkou), syn Přemysl Kšica působí jako varhaník. Josef Kšica 
vystudoval Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem, kde strávil dětství, brněnskou 



konzervatoř a hru na varhany na Hudební fakultě Akademie muzických umění v 
Praze. Působil jako korepetitor Pražského mužského sboru (od roku 1981), 
zpěvák Pražského filharmonického sboru (1985-1992) a také jako varhaník, a to 
zejména v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně  na pražských Vinohradech. V roce 
1990 se podílel na založení Pražského komorního sboru, v němž pak pracoval 
jako sbormistr, varhaník a korepetitor. Roku 1999 se stal ředitelem kůru v 
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a založil Pražský katedrální sbor, se 
kterým se účastní českých i zahraničních hudebních festivalů. 

 
Komise  mládeže  a sportu předložila radě města návrh na udělení ocenění Osobnost 
sportu. Za celoživotní přínos pro rozvoj sportu ve městě  navrhla udělit toto ocenění  
in memoriam Bohuslavu Císařovi.  
Komise dále navrhla udělit titul Sportovec  roku  2014  Zdeňku Kolářovi  mladšímu  
za vynikající reprezentaci města  v tenisu a vítezství v prestižním turnaji mládeže  do 
18    let  -  Pardubická   juniorka, kde   vyhrál   jak  dvouhru,   tak   čtyřhru.   Dalšími  
navrženými na ocenění bez stanovení  pořadí  jsou  Miloš Prášil – SK Bystřice n.P. a  
ASK Bystřice n.P.,  družstvo  florbalistů (ASK Bystřice n.P.)  a  Marek Totušek – TJ  
Sokol, oddíl šermu. 
V kategorii trenér roku 2014 byl komisí navržen na 1. místo Zdeněk Kolář starší.  
Dále byli jako výborní trenéři zmíněni Vlastimil Kurfürst – oddíl šermu TJ Sokol a  
Milan Jiránek a Zdeněk Černý (trenéři žáků – fotbalistů). 

Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje : 
1) návrh komise kultury na ocenění Josefa Kšici  mladšího titulem  „Osobnost 

roku 2014“.  
2) návrh komise mládeže a sportu na ocenění Bohuslava Císaře in memoriam 

titulem „Osobnost sportu“   
3) návrh komise mládeže a sportu na udělení titulu „Sportovec roku 2014“ 

Zdeňku  Kolářovi mladšímu a ocenění dalších sportovců bez stanovení 
pořadí, kterými jsou  Miloš Prášil, družstvo florbalistů a Marek Totušek 

4) návrh komise mládeže a sportu na udělení titulu „Trenér roku 2014“ Zdeňku 
Kolářovi staršímu. 

 
 
 


