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

ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 

Bystřice na Pernštejnem  
č. 3 /2010 

konané dne  16.2.2010 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. v 16:00 hodin 

 
Přítomni  Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing. Bohumil Kotlán, MUDr. Aleš 

Ptáček,  MUDr. Miluše Sáblíková, MUDr. Pavel Lukša 
Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Ing. Vladimíra Peňázová,  Ing. František Klimeš, PhDr. Drahomíra 

Lukšová, Mgr. Jiří Dufek, Stanislav Loukota  
Omluveni : Mgr. Miroslav Novák 
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 2/2010 :  
 

POŘAD SCHŮZE 
1 / 3 / 2010 Žádost manželů M. o mimořádné přidělení bytu 
2 / 3 / 2010 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – S. L. 
3 /  3 / 2010 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – V. M. 
4 / 3 / 2010 Rozdělení finančních prostředků z grantu sportu a mládeže pro rok 2010 
5 / 3 / 2010 Mandátní smlouva  o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Městem Bystřice nad 

Pernštejnem 
6 / 3 / 2010 Zprávy o činností komisí rady za rok 2009 
7 / 3 / 2010 Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky 
8 / 3 / 2010 Koupě pozemku 
9 / 3 / 2010 Zpráva z komise výstavby konané dne 28. 1. 2010 
10 / 3 / 2010 Neuplatnění předkupního práva 
11 / 3 / 2010 Vstup do občanského sdružení BIOMASA  2010 
12 / 3 / 2010 Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci  města – Martina Čechová 
13 / 3 / 2010 Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Bystřici n. P. – podání zprávy 
14 / 3 / 2010 Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina – smlouva o spolupráci 
15 / 3 / 2010 Příkazní smlouva s TS města a.s. za účelem vykonávání veřejné služby 
16 / 3 / 2010 Souhlas s použitím znaku města – HZS kraje Vysočina 
PV POŘAD  SCHŮZE OŘAD  SCHŮZE POŘAD  SCHŮZE 

USNESENÍ: 
1/3/2010 : Žádost manželů M. o mimořádné přidělení bytu  
Popis : Manželé M. bydlí v nájemním bytě na Masarykově náměstí. Byt jim byl přidělen 

v roce 1974. Majitelem nemovitosti je rodina J. 
Tento majitel chce údajně nemovitost prodat, proto M. žádají o přidělení bytu 2+1 
s balkonem. Nabízejí předplacené nájemné ve výši 100 000,- Kč. 
Je zákonnou povinností majitele nemovitosti v případě prodeje domu buď zajistit 
nájemníkovi náhradní byt  nebo nemovitost prodat i s nájemníkem, kdy nájemní 
vztah  přejde na dalšího majitele beze změny podmínek nájmu, tzn. doby neurčité a 
výše nájemného. 
V Bystřici je více soukromých majitelů domů, kteří byty pronajímají. Doposud se 



žádnému mimořádně nepřiděloval byt. M. mají možnost se hlásit do výběrového 
řízení na volné byty. 

Usnesení : Rada nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu. pro manžele M. Rada doporučuje 
manželům M. jednat s majiteli nemovitosti o přidělení náhradního bytu nebo se hlásit 
do výběrového řízení na volné byty. 

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková 
Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 
Termín : splněno usnesením 
 
2/3/2010 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení – S.L. 
Popis : Paní L. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za 

období 10-11/2009 ve výši 7 694,- Kč uhradila  a zaplatila také polovinu poplatku 
z prodlení ve výši 548,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení ve 
výši 547,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto částku 
odpustit. 

Usnesení : Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 547,- Kč. 
Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková 
Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 
Termín : splněno usnesením 
 
3/3/2010 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení – V. M. 
Popis : Pan M. si podal žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za 

období 3-10/2009 ve výši 26 139,- Kč uhradil  a zaplatil také polovinu poplatku 
z prodlení ve výši 5 008,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení 
ve výši 5 009,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto 
částku odpustit. 

Usnesení : Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 5 009,- Kč. 
Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková 
Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 
Termín : splněno usnesením 
 
4/3/2010 : Rozdělení finančních prostředků z grantu sportu a mládeže pro rok 2010 
Popis : Pro rok 2010 byl schválen  sportovní grant ve výši 800.000,- Kč. 

Komise obdržela 16 žádostí.  
      Jednohlasně vyřadila žádost M. Plocka, který požadoval příspěvek na realizaci 
cyklistického etapového závodu. Žadatel na stejnou akci obdržel příspěvek přímo 
z rozpočtu města schválený zastupitelstvem ve výši 60.000,- Kč . Proto komise 
další příspěvek ve výši 40.000,- Kč na tuto akci neposkytne. Byla by to max. 
neúměra příspěvku na 1 akci, když na celoroční činnost velká sportovní 
organizace dosáhne max. na výši 180.000,- Kč. 
      Komise také jednohlasně schválila max. příspěvek ve výši 180.000 Kč pro 
organizace SK Bystřice n. P., ASK Bystřice n. P., SOKOL a nekrátila příspěvek 
TK Bystřice n. P. z důvodu celoroční účasti oddílů v dlouhodobých soutěžích a 
tím zvýšené náročnosti na finance. 
      Protože celkový požadavek na granty byl 996 400,- Kč a schválená výše 
grantu pro rok 2010 je 800.000,- Kč, musela komise výše ostatních požadavků 
krátit dle pořadí, na kterém se umístily na základě bodového hodnocení členů 
komise. 
      Žádosti byly kráceny tak, jak je uvedeno výše. Byly tak přiděleny částky dle 
přiložené tabulky, která je přílohou materiálu. 

Komise na jednání rozdělila prostředky i z grantu mládeže, který byl pro rok 2010 
schválen ve výši 200.000,- Kč. 
Komise obdržela 11 žádostí, které v souladu s výzvou grantu hodnotila.  



      Jednohlasně vyřadila žádost L. Macháčkové týkající se realizace koncertu 
Smyčcového orchestru N. Kyjovského.Žádost nebyla v souladu s výzvou – 
z programu se nehradí kulturní aktivity a žádost bude předána k posouzení 
kulturní komisi. Dále komise vyřadila žádost občanského sdružení Hannah, která 
žádala příspěvek na realizaci osvěty o náhradní rodinné péči ve školách. Předmět 
žádosti dle komise nesplňuje podmínky grantu. 
Ostatní žádosti byly vyhodnoceny dle přiložené tabulky, která je přílohou 
materiálu. 

Usnesení : - Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise sportu a mládeže na rozdělení 
příspěvků z grantu rozvoje sportovního života ve městě dle přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
- Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise sportu a mládeže na rozdělení 
příspěvků z grantu aktivit zaměřených na mládež dle přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
- Rada města ukládá  odboru financí a OŽÚ MěÚ upravit  smlouvy o poskytnutí 
dotace tak, aby ukládaly příjemci dotace povinnost doložit  fotokopie účetních 
dokladů  použitých finančních  prostředků  ve výši poskytnuté dotace.  

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková 
Zodpovídá : Ing. Blanka Svobodová – tajemník komise sportu a mládeže 
Termín : splněno usnesením 
 
5/3/2010 : Mandátní smlouva  o spolupráci mezi krajem Vysočina a Městem Bystřice nad 

Pernštejnem 
Popis : V roce 2004 uzavřelo Město Bystřice nad Pernštejnem Mandátní smlouvu s krajem 

Vysočina při zajišťování Programu obnovy venkova kraje Vysočina.  Původní 
smlouva měla platnost do konce února 2006. Kraj Vysočina navrhl uzavřít Dodatek 
č. 1 této smlouvy, který umožnil pokračovat ve spolupráci  v roce 2006 a  prodloužil 
platnost smlouvy do 28.2.2007. Dále tento Dodatek č. 1 zvýšil částku, kterou kraj 
vyplácí městu  za poskytovanou službu. Pro rok 2007 byla uzavřena nová smlouva 
s platností do  29.2.2008 a pro rok 2008 byla uzavřena také  nová smlouva do 
28.2.2009.  
Činnosti, které obce s rozšířenou působností vykonávají na základě této smlouvy, 
jsou zaměřeny na sběr žádostí, provádění průběžných kontrol, které jsou zaměřeny 
na připravenost a prověření skutečností rozhodujících pro udělení dotace a sběr 
závěrečných vyhodnocení, které budou předkládat příjemci dotací. Smluvní cena 
činila pro rok 2005 částku 520,- Kč za jednu přijatou žádost, pro rok 2006 částku  
535,- Kč, pro rok 2007 částku 550,- Kč,  pro rok 2008  částku 580,- Kč a pro rok 
2009  částku 600,- Kč za jednu přijatou žádost.  
Vzhledem k tomu, že kraj Vysočina Jihlava hodlá i nadále spolupracovat v této 
oblasti podpory venkova s obcemi s rozšířenou působností.  Kraj Vysočina navrhuje 
uzavření nové smlouvy / viz příloha/, přičemž obce s rozšířenou působností by 
vykonávaly činnosti shodné jako v předchozích letech. Smluvní cena pro rok 2010 je 
stanovena na 600,- Kč za jednu přijatou a zpracovanou žádost s dobou platnosti 
smlouvy do 28.2.2011. 
Rada kraje Vysočina schválila tento návrh  smlouvy na svém zasedání dne 
26.1.2010.  

Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem   schvaluje   Mandátní smlouvu s krajem 
Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, PSČ 587 33  o součinnosti Města Bystřice 
nad Pernštejnem poskytované krajem Vysočina  při zajišťování realizace Programu 
obnovy venkova kraje Vysočina pro rok 2010 s platností smlouvy do 28.2.2011. 

Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 
Termín : 28.2.2010 



 
6/3/2010 : Zprávy o činností komisí rady za rok 2009 
Popis : Na žádost starosty města předkládají tajemníci komisí rady zprávy o činnosti 

jednotlivých komisí za rok 2009, které jsou uvedeny v sedmi  přílohách 
k předkládací zprávě. Jsou předkládány zprávy o činnosti komise mládeže a sportu,  
komise kultury,  komise výstavby, komise životního prostředí, komise pro 
hospodaření s byty, sboru pro občanské záležitosti a zpráva o činnosti zvláštního 
orgánu – komise k projednávání přestupků. 
Zpráva o činnosti komise péče o rodinu a děti není předkládána, neboť komise 
v roce 2009 neměla  žádné zasedání. Veškeré záležitosti komise byly řešeny v rámci 
kompetencí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ. 
Zpráva o činnosti komise mládeže a sportu bude z důvodu dovolené tajemnice 
komise předložena až na zasedání rady. 

Usnesení : Rada města  bere na vědomí zprávy o činnosti komisí rady města za rok 2009. 
Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 
Termín : splněno usnesením 
 
7/3/2010 : Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky 
Popis : Dle rozhodnutí Rady města předkládáme zprávu o provedených výběrových řízeních 

na významnější stavební dodávky za předešlé období. 
Následně budeme podobně předkládat zprávy po každém provedeném významnějším 
výběrovém řízení. 

Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o provedených výběrových řízeních dle přílohy. 
Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař, Ing. Jiří Krejčíček 
Termín : splněno usnesením 
 
8/3/2010 : Koupě pozemku  
Popis : Dne 9.10.2006 jsme prodali firmě Hartwall několik dílů dle geometrického plánu a 

nově tak vznikla parcela 2958/29 o výměře 72 686 m2 za 5 814 880 Kč. (80 Kč/m2) 
K této parcele jsme si  zřídili předkupní právo věcné povahy. Kromě této parcely si 
Hartwall koupil ještě jednu parcelu č. 2958/9 o výměře 9 073 m2 od Kanyczkových 
(vnučky p. Bohuňovského ) za 2 702 500 Kč  (297,86 Kč/m2) a jednu parcelu 
2958/30 o výměře 61 m2 od ČR-Pozemkový fond za 650 Kč. Nyní, kdy je 
rozhodnuto, že nová továrna firmy Hartwall v Bystřici stát nebude, chce Hartwall 
tyto pozemky prodat a v souladu se smlouvou nám nabízí parcelu , kterou získal  od 
nás, za stejnou částku, tj. 5 814 880 Kč. Předkupní právo je ve smlouvě 
specifikováno tak, že pokud nebudou uhrazeny peníze do dvou měsíců od písemné 
nabídky na využití předkupního práva  ( nabídka přišla 26.1.2010), tak předkupní 
právo zaniká a vlastník si už s tímto pozemkem může dělat , co chce, tzn. že to může 
nabídnout a prodat komukoli. Hartwall nám učinil nabídku ještě takovou, že bychom 
koupili i ty zbývající 2 pozemky za peníze, které do toho Hartwall 
investoval.Celková částka  za všechny pozemky by byla 8 518 030 Kč.  K těm 
dvěma pozemkům (Kanyczkovi, PF) nemáme žádné povinnosti.  

Usnesení : Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s předkupním právem 
zakotveným v kupní smlouvě z roku 2006. koupi pozemků parcela č. 2958/29 o 
výměře 72 686 m2 za 5 814 880 Kč. (80 Kč/m2) od firmy Hartwall  

Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař, Ing. Ivan Buchta 
Termín : zastupitelstvo 10.3.2010 
 
9/3/2010 : Zpráva z komise výstavby konané dne 28. 1. 2010  



Popis : 1. J. Š. 
- zpětvzetí žádosti o prodej části pozemku parc. č. 526/1 v k.ú. Karasín 

Komise výstavby bere zpět vzetí žádosti na vědomí. 
2. P. Š. 

- žádost o prodej pozemku parc. č. 522/1  a parc. č. 526/1 dle nákresu ve 
snímku KM – včetně doplnění informací pana Š.  z 5.2.2010 

Vyjádření OV:  osadní výbor nesouhlasí s prodejem. 
Komise výstavby nedoporučuje prodej. Tato cesta je využívána jako příjezdová 
k níže položeným nemovitostem. Obecní cesta je vhodná pro budoucí umístění 
inženýrských sítí (např. odkanalizování lokality vhodné pro výstavbu RD na zahradě 
manželů Š. a P.). V případě prodeje pouze části pozemku p. č.  522/1 by zůstal mezi 
Š. a V. nedostatečný prostor pro průjezd a vytočení vozů zemědělské techniky k níže 
položeným nemovitostem. 
3. O. a K. V. 

- žádost o prodej části pozemku parc. č. 522/1 v k.ú. Karasín 
Vyjádření OV: osadní výbor nesouhlasí s prodejem. 
Komise výstavby nedoporučuje prodej, neboť by nebyl možný průjezd k níže 
položeným nemovitostem po obecní cestě. 
4. J. H. 

- žádost o prodej části pozemku parc. č. 45/3 v k.ú. Domanínek 
Komise výstavby doporučuje prodej pozemku ( nutný GP). 
5. M. H. 

- žádost o prodej části pozemku parc. č. 1844/4 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem dle vyznačení ve snímku KM 

Komise výstavby doporučuje prodej případně směnu, přičemž je nutné vyvolat 
jednání týkající se vyrovnání (směnu) pozemků s panem H. v k.ú. Dvořiště neboť je 
vlastníkem části pozemku pod hrází městského rybníku Křepelák Je také nutné 
vyřešit otázku financování vybudovaného tarasu pod atletickým hřištěm.Dále 
s panem H. dořešit nevypořádanou cestou v k.ú. Ždánice, kterou opravovalo Lesní 
společenství obcí. 
6. manželé K. 

- žádost o prodej části pozemku parc. č. 3019 v k.ú. Bystřice n. P. z důvodu 
vybudování tarasu  

Komise výstavby odkládá rozhodnutí do doby vyprojektování Centra zelených 
vědomostí (CZV) a dále upozorňuje, že je nutné věnovat zvýšenou pozornost 
dešťové kanalizaci, která vede tímto pozemkem. Projekt CZV úzce souvisí i s touto 
plochou, a proto je nutné řešit celou lokalitu komplexně. 
7. L. B. 

- žádost o prodej části  pozemku parc. č.  3122/1   k.ú. Bystřice n. P. dle 
nákresu ve snímku KM 

Komise výstavby souhlasí s prodejem pozemku a navrhuje zvážit snížení prodejní 
ceny  z důvodu vedení inženýrských sítí. 
8. F. V. 

- žádost o prodej pozemku parc. č. 275/1 a části pozemku parc. č. 275/4 v k.ú. 
Divišov za účelem výstavby rodinného domu 

Vyjádření OV: osadní výbor souhlasí s prodejem 
Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku z důvodu pořizování nového 
územního plánu, kde část tohoto pozemku není řešena jako plocha pro bydlení. Tuto 
plochu je možné řešit až po vydání územního plánu. Pozemek nemá zajištěn přístup 
z obecní cesty. Část tohoto  pozemku komise navrhuje ponechat do jako možnou 
rozvojovou plochu. Neboť se jedná o jednu z mála ploch, která jsou ve vlastnictví 
města. 
9. J. B.  



- žádost o prodej části parcely č.250 v k.ú. Domanín dle nákresu ve snímku 
KM 

Vyjádření OV: osadní výbor souhlasí s prodejem 
Komise výstavby doporučuje prodej.(nutný GP). 
10. manželé Š. 

- žádost o prodej pozemku parc. č. 229  k.ú. Domanín  
Osadní výbor se nevyjádřil ….. 
Komise výstavby nedoporučuje prodej, neboť je třeba zachovat stávající uliční čáru 
tvořenou sousedními ploty. 
11. Z. CH.  

- žádost o prodej parc. č. 1624, 1625 a části parc. č. 1615 v k.ú. Domanín  
Osadní výbor doporučuje prodej parc. č. 1624 a 1625 a nesouhlasí s prodejem části 
parc. č. 1615 
Komise výstavby doporučuje prodej pozemku parc. č. 1624 a 1625, prodej parc. č. 
1615 nedoporučuje z důvodu zachování stávajícího nájezdu a možnému budoucímu 
využití tohoto pozemku pro vedení inženýrských sítí. 
12. R. Š. 
- žádost o zřízení věcného břemene na přípojku NN na parc. č. 338/1 a 340/13 v k.ú. 
Lesoňovice 
Vyjádření OV  - ústně vyjádřil souhlas 
Komise výstavby odkládá rozhodnutí, neboť je nutné upřesnit umístění a vedení 
přípojky. 
13. L. R. 

- žádost o prodej části parc. č. 1844/4 a 1847/2 v k.ú. Bystřice n. P. 
Komise výstavby souhlasí s prodejem za podmínek: 
- prodaný pozemek bude až k plotu atletického stadionu 
- bude zachována točka pro automobily 
- bude zachován průchod směrem ke gymnáziu 

14. L. F. – kontaktní osoba - celé řešit s bodem č. 6 
- žádost o prodej pozemku parc. č. 3016 v k.ú. Bystřice n. P. do podílového 

spoluvlastnictví a části parc. č. 3016 pro pana F. a část pro pana K.,  
Komise výstavby odkládá rozhodnutí do doby vyprojektování Centra zelených 
vědomostí (CZV) a dále upozorňuje, že je nutné věnovat zvýšenou pozornost 
dešťové kanalizaci, která vede tímto pozemkem. Projekt CZV úzce souvisí i s touto 
plochou, a proto je nutné řešit celou lokalitu komplexně. 
15. manželé P. 

- žádost o prodej části pozemku parc. č. 3087/1 v k.ú. Bystřice n. P. 
Komise výstavby doporučuje prodej části pozemku za podmínky zachování pásu 
v majetku města 3,5 m od bytovky. 
16. názor komise na možný odkup dvou parcel 1861/8 a 1947 v k.ú. Bystřice  
Komise výstavby doporučuje odkup pozemku. 
17. most Domanín – M. B. – názor komise 
Komise výstavby doporučuje přispět majiteli na opravu mostu. 
18. využití objektu bývalé pekárny (majitel usiluje o prodej objektu a jeho další 
možné,, využití) 
Komise výstavby doporučuje zařadit objekt bývalé pekárny do smíšené plochy 
nového územního plánu. 
19. směna pozemku s manž.  Č. (p. č. 1862/2 a 1832/3) a města (1844/4) v k.ú. 
Bystřice n. P. 
Komise výstavby doporučuje směnu pozemků. Touto směnou se otevře prostor pro 
vytvoření přirozeného koridoru pod atletickým stadionem. 
20. regulace reklamních zařízení na náměstí 
Komise výstavby doporučuje Radě města vytvořit nařízení, které by regulovalo 



umísťování reklam na fasádách domů na náměstí. Komise výstavby dále doporučuje 
vytvořit fond na opravu fasád domů na náměstí a tím působit na jejich obnovu. 
21. společnosti Realsant, s.r.o.,  

- žádost o prodej části pozemku parc. č. 1089/1 v k.ú. Bystřice n. 
Společnost připravuje záměr na realizaci obchodního centra Lidl (prodejní plocha 
cca 1000m2) ve městě. K tomu je třeba využít pozemků v majetku města (nad 
poliklinikou u bytovky E.ONu.) Celkem  se jedná o 3334m2 pozemků v majetku 
města. 
Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemků v majetku města u polikliniky, pro 
tyto obchodní účely je možné využít pozemky v areálu bývalých technických služeb 
nebo objekt kotelny na SI. 

Usnesení : 1. Rada města bere na vědomí zpětvzetí žádosti o koupi pozemku panem J. Š. 
2. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemků parc. č. 522/1 a parc. č.  
526/1 vše v k. ú. Karasín P. Š. 
3. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 522/1 v k. ú. 
Karasín manželům V.   
4. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 45/3 v k.ú. Domanínek J. 
H. Cena 100,- Kč /m2 . 
5. Rada města doporučuje ZM prodej (případně směnu) části pozemku p. č. 
1844/4 v k.ú. Bystřice n. P. M. H.. Cena 80,- Kč /m2 . 
6. Rada města odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku p. č. 3019 v k.ú. 
Bystřice n. P. manželům K. 
7. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 3122/1 v k.ú. Bystřice n.  
L. B.. Cena 80,- Kč /m2 . 
8. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 275/4 a pozemku 
275/1 vše v k.ú. Divišov Františku Vaníčkovi. 
9. Rada města doporučuje ZM prodej částí pozemku p. č. 250 v k. ú. Domanin J. 
B. Cena 20,- Kč /m2 . 
10. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 229 v k. ú. 
Domanin manželům Š. 
11. Rada města doporučuje ZM prodej pozemků p. č. 1624, 1625 v k.ú. Domanín 
Z. C. Cena 5,- Kč /m2 . Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemku parc. č. 
1615 v k. ú. Domanin Z. Ch. 
12. Rada města odkládá rozhodnutí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 
338/1 a 340/13 v k.ú. Lesoňovice v prospěch R. Š. 
13. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemků p. č. 1844/4 a 1847/2 vše v 
k.ú. Bystřice n. P. L. R. Cena 80,- Kč /m2 .S Podmínkami ! 
14. Rada města odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku p. č. 3016 v k.ú. 
Bystřice n. P. manželům F., K. a F. 
15. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 3087/1 v k.ú. Bystřice 
n. P. manželům P.  Cena 150,- Kč /m2 . 
16. Rada města doporučuje ZM koupi pozemků p. č. 1861/8 a 1947 v k.ú. Bystřice 
n. P od  p. R. a V. Cena do 50 Kč/m2. 
17. Rada města schvaluje příspěvek M. B. na opravu mostu v Romanině. 
18. Rada města bere na vědomí zařazení objektu bývalé pekárny do smíšené plochy 
nového územního plánu. 
19. Rada města doporučuje ZM směnu části pozemků p. č. 1862/2 a 1832/3 v k.ú. 
Bystřice n. P., které jsou ve vlastnictví manželů Č. za pozemek p. č. 1844/4 v k. ú. 
Bystřice n. P.¨, který je ve vlastnictví města. 
20. Rada města ukládá odboru správnímu a školství vypracovat návrh nařízení, 
které by regulovalo umísťování reklam na fasádách domů na Masarykově náměstí. 
V Bystřici nad Pernštejnem. Dále rada ukládá odboru financí vypracovat návrh na 
vytvoření fondu na opravu fasád domů na Masarykově náměstí v Bystřici nad 



Pernštejnem. 
21. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 1089/1 v k. ú. 
Bystřice nad Pernštejnem společnosti Realsant s. r. o.  

Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : Bc. Josef Vojta, místostarosta 
Termín : zastupitelstvo 10.3.2010 
 
10/3/2010 : Neuplatnění předkupního práva  
Popis : V červnu 2008 koupil p. Nedoma stavební pozemek na Rovinkách . Nezahájil stavbu 

a nyní z osobních důvodů chce tento pozemek prodat. Táže se nás , zda uplatníme 
předkupní právo. V minulosti jsme třikrát neuplatnili předkupní právo na  prvních 
dvou parcelách už stojí RD. U té třetí jsme neuplatnili předkupní právo teprve 
nedávno. Je na zvážení , zda to nekoupit zpět a zkusit udělat soutěž, kdo dá více. Ale 
není jistota , jestli bude dosti zájemců a dále je zde problém dvojího zdanění(daně 
z převodu nemovitostí) 

Usnesení : Rada města rozhodnutí v této věci odkládá do příštího zasedání v březnu 2010.  
Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař, Ing. Ivan Buchta 
Termín : rada 9.3.2010 
 
11/3/2010 : Vstup do občanského sdružení BIOMASA  2010 
Popis : Pan .ing. Horký z firmy TTS Třebíč (provozovatel biomasové kotelny)  a p.Stanislav  

Loukota (Bystřická tepelná s.r.o.) založili občanské sdružení Biomasa 2010. 
Smyslem založení tohoto sdružení je prosazování trvale udržitelného energetického 
využívání biomasy v regionech. V současné době  se objevuje nová koncepce 
zakázek pro LČR . Tyto zakázky získá pravděpodobně několik největších 
zpracovatelů dřeva, tím dojde k zvětšení přepravních vzdáleností, malé regionální 
formy na tyto zakázky  nedosáhnou a dojde k úbytku suroviny na trhu a k jejímu 
zdražení . Paradoxně stát poskytuje efektivní podporu rozvoji vytápění biomasou 
„Zelená úsporám“ . Avšak pro tyto projekty zmizí dostupné palivo Na toto navazuje 
spalování biomasy v uhelných kondenzačních elektrárnách , kde systém emisních 
povolenek za ušetřené uhelné a lignitové palivo způsobí díky snížení objemu 
biomasy na trhu její zdražení.Velkým problémem je nízká účinnost při spalování 
biomasy, která je smíchána s uhlím.  Je na zvážení, zda by město Bystřice nad 
Pernštejnem , jako provozovatel biomasové kotelny  neměl vstoupit do tohoto 
sdružení. Protože , jak se domnívají zakladatelé sdružení,  význam města Bystřice 
nad Pernštejnem by pro následná jednání s poslanci a senátory i se státními orgány 
mohl být velmi důležitý.Rada by měla posoudit , zda doporučit zastupitelstvu vstup 
do tohoto sdružení. Členský poplatek pro fyzické osoby je ročně  100 Kč a pro 
právnické osoby 500 Kč. Další informace by Radě doplnil p. Loukota.  

Usnesení : Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vstup města do občanského 
sdružení Biomasa 2010. 

Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1  
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta, Stanislav Loukota 
Termín : zastupitelstvo 10.3.2010 
 
12/3/2010 : Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci  města – Martina Čechová 
 : Slečna Martina Čechová byla ve výběrovém řízení dne 26. 1. 2010 vybrána ze 40 

uchazečů na pracovní místo zaměstnance města zařazeného do městského muzea. Do 
pracovního poměru nastoupí dne 1.4.2010. 
Martina Čechová požádala budoucího zaměstnavatele – Město Bystřice nad 
Pernštejnem o mimořádné přidělení bytu 2+1 v Bystřici nad Pernštejnem. 
V současné době je zaměstnána a bydlí v Brně.  



Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s mimořádným přidělením bytu o 
velikosti 2+1 budoucí zaměstnankyni Města Bystřice nad Pernštejnem slečně 
Martině Čechové  za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok 
s možností prodloužení nájemní smlouvy. Byt jí bude přidělen až po nástupu do 
pracovního poměru, tedy v dubnu 2010.  
Při ukončení pracovního poměru mezi zaměstnankyní a Městem Bystřice nad 
Pernštejnem před uplynutím 5 let od přidělení bytu je zaměstnankyně povinna byt 
vrátit Městu Bystřice nad Pernštejnem do 3 měsíců ode dne ukončení pracovního 
poměru. 

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková 
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 
Termín : duben 2010 
 
13/3/2010 : Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Bystřici n. P. – podání zprávy 
Popis : Město Bystřice nad Pernštejnem podalo do poslední výzvy Operačního programu 

životní prostředí, prioritní osy 6 projekt „Revitalizace parků, zeleně a stromořadí 
v Bystřici n. P“. Projekt vypracoval soudní znalec o oboru dendrologie paní Irena 
Dundychová. Zeleň města byla rozdělena na 17 podstatných částí a tyto byly 
 zpracovány jako podprojekty. Byla provedena inventarizace a zakreslení zeleně, 
provedeno posouzení jejich zdravotního stavu a navrženy revitalizační zásahy. 
Projekt by se realizoval v případě přiznání dotace z OPŽP (budeme znát v měsíci 
dubnu) a to v období tří let. Celková hodnota navrženého projektu je cca 25 mil. Kč, 
dotace může být přiznána až do výše 90% nákladů. Do projektu byly zařazeny 
činnosti, které jsou plně uznatelné. V případě realizace by Město do projektu ročně 
vkládalo řádově stejnou částku, jakou již dnes vkládá do údržby městské zeleně. Při 
realizaci projektu by došlo i k odstranění nemocných a nehodnotných stromů a 
zeleně a stromů, které přestavují i bezpečnostní riziko. Veškerá vykácená zeleň 
(odhadem cca 10% stávající zeleně) by byla plně nahrazena vhodnou výsadbou 
navrženou v projektu.  

Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí informaci o podání výše 
uvedeného projektu.  

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková 
Zodpovídá : Ing. František Klimeš 
Termín : splněno usnesením 
 
14/3/2010 : Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina – smlouva o 

spolupráci 
Popis : Město Bystřice nad Pernštejnem obdrželo od kraje Vysočina finální návrh smlouvy o 

spolupráci, jejímž účelem je úspěšná příprava projektu „Integrovaný systém 
nakládání s odpady v kraji Vysočina“, tedy vypracování technickoekonomických 
analýz projektu, příprava realizace, doporučení pro realizaci aktivit a výstupů 
vzešlých z analýz a environmentální osvěta a práce s veřejností. Účel smlouvy je 
podrobně popsán v článku III. návrhu. 
Smluvní strany vytvoří řídící výbor, který bude koordinovat průběh projektu. 
Podmínkou přistoupení ke smlouvě je zaplacení vkladu ve výši 10,- Kč za každého 
obyvatele obce (dle stavu k 31. 12. 2008). Tento vklad je jednorázový a pro ORP 
představuje částku 10*8793=87930,- Kč. Kraj Vysočina vloží do projektu částku ve 
výši součtu vkladů od jednotlivých obcí (předpokládá se částka 2 400 000,- Kč). 

Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí předložený návrh smlouvy o 
spolupráci a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení včetně uvolnění částky 
87.930,- Kč jako podílu města na realizaci projektu.  

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková 
Zodpovídá : Ing. František Klimeš 



Termín : splněno usnesením 
 

15/3/2010 : Příkazní smlouva s TS města a.s. za účelem vykonávání veřejné služby 
Popis : Město Bystřice nad Pernštejnem zřizuje veřejnou službu dle § 62 písm. b) z.č. 

111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o práce ( odklízení sněhu, 
udržování čistoty ulic a veřejných prostranství, zlepšování životního prostředí), které 
budou vykonávat občané, kteří pobírají podle výše uvedeného zákona dávky pomoci 
v hmotné nouzi bez nároku na odměnu. Tito občané však budou zvýhodněni při 
pobírání soc. dávek. 
Město Bystřice nad Pernštejnem  pro zajištění veřejné služby uzavírá příkazní 
smlouvu s TS města a.s. ( v příloze) 

Usnesení : Rada města schvaluje příkazní smlouvu mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a 
 TS města a.s  s účinností od 1.3.2010. 

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková 
Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová  
Termín : splněno 
 
Zpracoval : PhDr. Drahomíra Lukšová  
Přílohy : 2 
 

16/3/2010 : Souhlas s použitím znaku města – HZS kraje Vysočina 
Popis : Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Žďár nad Sázavou požádal radu města 

o souhlas s použitím znaku města  Bystřice nad Pernštejnem pro vydání 
reprezentativní publikace k výročí 10 let HZS kraje Vysočina. Součástí publikace 
bude i historie a současnost požárních stanic  v rámci kraje Vysočina včetně 
uveřejnění znaků měst, ve kterých požární stanice sídlí. 

Usnesení : Rada města souhlasí s použitím znaku města Bystřice nad Pernštejnem v publikaci 
k výročí 10 let HZS kraje Vysočina. 

Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1  
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska  
Termín : splněno usnesením 
 
 
Příští zasedání rady města se bude konat : 9.3.2010 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 16.2.2010 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Karel Pačiska                                                                                 Bc. Josef Vojta              
         starosta města                                                                                místostarosta města 


