
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 SCHŮZE RADY M ĚSTA 

Bystřice na Pernštejnem  
č. 9 /2010 

konané dne   29.6.2010 
na hájence v Karasíně v 16:00 hodin 

 
Přítomni  Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, Mgr. Miroslav 

Novák 
Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté :  
Omluveni                      : MUDr. Aleš Ptáček, , MUDr. Pavel Lukša, MUDr.Miluše Sáblíková 
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :   
Námitky členů rady proti zápisu č.  8/2010 :  
 

POŘAD SCHŮZE 

 
1 / 9 / 2010 Rozdělení finančních příspěvků z grantu rozvoje kultury ve městě pro rok 2010 -  

druhé kolo 
2 / 9 / 2010 Rozpočtová opatření 
3 /  9 / 2010 Žádost o prominutí poplatku z prodlení-R. J. 
4 /  9 / 2010 Principy výstavby optické sítě ve městě 
5 / 9 / 2010 Souhlas s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle vyhl. č. 410/2009 Sb. 

 

USNESENÍ: 
1/9/2010 : Rozdělení finančních příspěvků z grantu rozvoje kultury ve městě pro 

rok 2010 -  druhé kolo 
Popis : Na rok 2010 byl schválen pro grant kultury objem prostředků ve výši 200.000 Kč.  

V prvním kole bylo proplaceno 127.000 Kč.  
Žádost pana Z.Musila – schválený příspěvek 10.000 Kč byl pozastaven. 
KK navrhuje použít zbývající finanční prostředky následovně.  
 
Dne 15.6.2010 komise kultury schválila žádosti o podporu z grantového 
programu města: 
 
Bystřická kapela – p. Václav Ondra – Podpora bude využita na výrobu a tisk 
plakátů. 
Ing. Hynek Jurman – „Smírčí kameny na Vysočině“ – Podpora bude využita na 
vydání knihy. 
Veterán TATRA klub – p. František Prosecký – Malé Museum Malých 
Motocyklů – Podpora bude využita na výrobu a distribuci reklamních letáků na akce 
MMMM v roce 2010 a na úpravu interiéru MMMM a zdokonalení exponátů. 
pí Hana Baxantová – módní přehlídka Classic Car Weekend 21.8.2010. Podpora 
bude využita na propagaci, čištění a přípravu modelů. 



pí Hana Baxantová – módní přehlídka Memoriál F. Proseckého sen. 7.8.2010. 
Podpora bude využita na propagaci, čištění a přípravu modelů. 
ZUŠ Bystřice n.P. – Koncertní zájezd dechového souboru ZUŠ do 
Crimmitschau 10.-12.9.2010. Podpora bude využita na dopravu autobusem do 
Crimmitschau a zpět.  
ZUŠ Bystřice n.P. – Soustředění dechového orchestru ZUŠ ve Sněžném na 
Moravě  8.-14.8.2010. Podpora bude využita na dopravu do Sněžného a zpět. 
 
 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise kultury na přidělení příspěvků 
z grantu rozvoje kultury ve městě: 
Bystřická kapela – výroba plakátů – ve výši 7.000 Kč 
Ing. Hynek Jurman – „Smírčí kameny na Vysočině“ – ve výši 12.000 Kč 
Veterán TATRA klub – MMMM – ve výši 10.000 Kč 
pí Hana Baxantová – módní přehlídka 21.8.2010 – ve výši 6.000 Kč 
pí Hana Baxantová – módní přehlídka 7.8.2010 – ve výši 3.000 Kč 
ZUŠ Bystřice n.P. – koncertní zájezd Crimmitschau – ve výši 20.000 Kč 
ZUŠ Bystřice n.P. – soustředění ve Sněžném n.M. – ve výši 5.000 Kč 
 

Hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3  
Zodpovídá : Mgr. RadekVojta 
Termín : splněno usnesením 
 
2/9/2010 : Rozpočtová opatření 
Popis : Finanční odbor předkládá radě města návrh na provedení rozpočtových opatření – 

výdajových pod poř. č. 17 – 21 a příjmových pod poř. č. 9 - 12  
Usnesení : Rada města schvaluje výdajová rozpočtová opatření č. 17 – 21 a příjmová 

rozpočtová opatření  č. 9 – 12. 
Hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:3  
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : splněno usnesením 
 
3/9/2010 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení-R. J. 
Popis : Pan J. si podal žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za období 

1-3/2010 ve výši 11 890,- Kč uhradil  a zaplatil také polovinu poplatku z prodlení ve 
výši 1 767,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení ve výši 1 767,- 
Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto částku odpustit. 

Usnesení : Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 1 767,- Kč. 
Hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:3  
Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 
Termín : splněno usnesením 
 
4/9/2010 : Principy výstavby optické sítě ve městě 
Popis : Rozvoj informačních a komunikačních technologií před nás staví systémové otázky, 

jak směrovat a ovlivňovat rozvoj datových sítí na území našeho města. Musíme si 
poctivě přiznat, že po odborné stránce tomu příliš nerozumíme, takže jsme závislí na 
zdravém selském rozumu a na informacích, které nasajeme od odborníků. 
 
Jako poměrně nesporná se jeví jedna věc. Metalické ( tj. „drátové“ ) sítě jsou 
zastaralé a neperspektivní kvůli svým omezeným přenosovým vlastnostem. 



Bezdrátové ( tj. anténní ) spoje jsou sice moderní, ale přece jen závislé na počasí a 
anténu nelze umístit všude a taky jich po městě nechceme mít mnoho atp. Neboli 
svět  a my s ním směřujeme k optickým vláknům umístěných v chráničkách pod 
zemí. 
 
Tuhle pravdu tušíme až víme už mnoho let. Dokonce jsme jí šli i naproti a před pár 
léty jsme s dotací Kraje Vysočina realizovali tzv. metropolitní síť, tj. propojili jsme 
optikou budovy městského úřadu a školy a knihovnu a muzeum apod. Nyní stojíme 
před úkolem rozhodnout, jak pokračovat v budování optických sítí do dalších částí 
města. Aktuálně nás k tomu nutí 2 věci. První je snaha společnosti SATT opustit 
stávající síť koaxiálních kabelů a nahradit ji sítí optickou a po ní dodávat signál 
kabelové televize, internet a následně další datové služby. Druhým motivem je pak 
dokončení projektu náměstí, kde jsme v zájmu dlouhodobého nezasahování do 
nových dlažeb vybudovali za hříšné peníze síť podzemních chrániček ( tj. zatím 
jenom mrtvých trubek ) a nyní si klademe otázku, zda máme za další hříšné peníze 
do těch chrániček osadit optické kabely a proč bychom to vlastně vůbec dělali. 
 
Pod tíhou těchto otázek jsme absolvovali řadu konzultací s odborníky, kteří ( jak už 
to u nich bývá ) doporučovali velmi rozdílná řešení. Ale i my jsme za použití svých 
amatérských úvah vygenerovali několik zcela rozdílných přístupů města a všechny 
měly svoji logiku. Nicméně v průběhu času jsme přece jen postupně směřovali 
k jednomu řešení, které dále popíši a pokusím se připojit i zdůvodnění. 
 
1. Chráničky, do kterých se budou ukládat datové kabely, budou ve vlastnictví 
města 
Domníváme se, že optická síť patří mezi tzv. strategické sítě. Přinejmenším proto, že 
je nutné, aby ta síť chrániček po městě byla jednotná a měla jednoho pána. Není dost 
dobře možné, aby si každý zájemce o nějakou aktivitu tohoto typu vykopal svou síť 
zrovna tam, kde to pro něj bude zajímavé. 
 
2. Tato síť chrániček bude otevřená všem zájemcům, kteří budou mít zájem na 
našem území poskytovat datové služby 
Město bude s chráničkami obchodovat, avšak nikoliv primárně za účelem výdělku. 
Cílem je mít ve městě jednu síť, která bude pod obchodní kontrolou města  a město 
díky tomu umožní konkurenční podnikání všem zájemcům. V tomto se nechceme 
nechat mýlit tím, že dnes se ti zájemci zatím nehrnou. Ta síť musí být koncipována 
s výhledem do delší budoucnosti a pokládáme za odpovědné předpokládat, že boom 
datových technologií se nevyhne ani našemu městu. 
 
3. Město bude optické trasy pronajímat dlouhodobě a neexkluzivně 
 Z diskuse s odborníky nám vyplynulo, že návratnost investic v tomto oboru se 
počítá na cca 15 a více let. Z toho nám vychází, že zájmem města ( a zejména jeho 
občanů jako klientů poskytovatelů služeb ) je sice umožnit maximální konkurenci a 
proto by nikdo neměl dostat exkluzivní smlouvu, ale současně musí nechat 
podnikatele vydělat, tj. musí mu dát dlouhodobou jistotu pro jeho podnikání, což by 
měla splnit dlouhodobá smlouva. 
 
4. Město chce minimalizovat své okamžité výdaje na budování sítě, a proto se 
chce spojit s partnerem 
Myšlenka je taková, že město nebude chtít nyní a jednorázově vydat velkou částku 



na optickou síť ( velmi hrubé odhady ukazují na částku v řádu  10 mil. ). Město si 
také na budování sítě nechce vzít bankovní úvěr, byť by asi bylo zcela reálné splácet 
je v plné míře z výnosu z pronájmu sítě. Zvyšování míry zadlužení na tento druh 
aktivit nepokládáme za optimální. Proto by se rádo spojilo s firmou, která by 
vybudování sítě profinancovala, následně by si její část pronajala a svou investici by 
si „odbydlela“ tím že by po příslušnou dobu neplatila nájemné. Tahle úvaha 
samozřejmě primárně směřuje ke společnosti SATT – ta má dnes pronajatou síť 
metalickou a touží po optické, tak by ji pro nás postavila hned by se stala prvním 
nájemcem. Ovšem zdá se, že v případě nedohody se SATTem by se našli i jiní 
zájemci. 
 
V současnosti vedeme předběžná jednání se společností SATT o tom, zda by pro ně 
byl uvedený mechanismus přijatelný. Dříve než jej SATTu předložíme oficiálně  a 
závazně, předkládáme jej k projednání Radě města 

Usnesení : Rada města pověřuje starostu a místostarostu města jednat se společností SATT a.s. 
v duchu principu č. 4 o dalším postupu výstavby optické sítě ve městě.  

Hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:3  
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín : splněno usnesením 
 
5/9/2010 : Souhlas s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu  dle vyhlášky MF 

č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb. o účetnictví   

Popis : Ředitelka Mateřské školy Bystřice nad Pernštejnem – Mgr. Moncmanová požádala 
zřizovatele  Město Bystřici o možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.  
Tuto změnu vedení účetnictví je možno uskutečnit pouze k prvnímu dni účetního 
období čili 1.1.2010. způsob vedení účetnictví nelze měnit během účetního období. 
ZŠ si o změnu vedení účetnictví požádaly poměrně pozdě, nicméně je tato změna 
ještě možná ( konzultováno s Krajem Vysočina ), pokud nepoužily některé účetní 
postupy vztahujících se k účetnictví vedeném v plném rozsahu a pokud neodeslaly 
výkazy ( závěrku ke 30.6.2010 ).  
Zjednodušený rozsah vedení účetnictví znamená malé zjednodušení pro organizaci  - 
- sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze skupiny (nutno s PO 
prokonzultovat) 
- mohou spojit není nutné účtovat o podrozvahových účtech, opravných položkách, 
účetních rezervách, oceňovat reálnou hodnotou a tvořit výkaz  - přehled o finančních 
tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. 
Doporučujeme však, aby byly zachovány knihy analytických účtů ( pro analyzování 
příspěvkových organizací ) a dále, aby bylo účtováno o vybraných podrozvahových 
účtech.           
Ostatní příspěvkové organizace mají tuto změnu schválenou ke rozhodnutím rady 
8/5/2010.  
 

Usnesení : Rada města souhlasí s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro PO 
Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem. 
Podmínkou je prokonzultování s finančním odbore – Ing. Jurošovou 
Prokonzultovat je nutno navržené podrozvahové účty, povinnost účtovat na 
analytických účtech – pro vlastní potřeby tak pro možnost uvedení relevantních 
údajů do přílohy k účetní závěrce. 

Hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:3  



Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : usnesením 
 
 
Příští  zasedání rady se bude konat dne : 20.7.2010 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 29.6.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Bc. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               
          místostarosta  města                                 starosta města 
 


