
       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  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTA 

Bystřice nad Pernštejnem  
  č. 2 /2014 

konaného dne  17.12.2014 
v 15:00 hodin, 

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici  nad  Pernštejnem 
 
 

Přítomni   
Členové zastupitelstva : Mgr.Vlasta Moncmanová, Mgr.Alois Bouček, PhDr.Vladimír Cisár, 

MVDr.Petr Dvořák, Petr Hanzlík, MUDr.Pavel Lukša, Ing.Zdeněk Mašík, 
Ing.Hicham Nemrah, Mgr.Miroslav Novák, Ing.Emil Ondra, Ing.Karel 
Pačiska, Hanička Pečinková, akad.mal. Karel Rossí, MUDr.Miluše 
Sáblíková, Antonín Tulis, Mgr.Josef Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, 
Mgr.Martin Bárta, Mgr.Martin Horák, Ing.Vít Novotný, Josef Soukop, 
Mgr.Martin Svoboda 

S poradním hlasem : JUDr.Eva Špatková 
Hosté : vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P., ředitelé městských společností 
Omluveni     :  
Nepřítomni   : Ing.Josef Samek 
Ověřovatelé zápisu      :   Ing.Kotlán, Mgr.Bárta 
Nesplněné usnesení ( termín plnění ) :   Úkoly byly splněny 
Námitky členů ZM proti zápisu č.1/2014        : Žádné nebyly 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Hlasování : Pro:     18 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:4  
Počet přítomných zastupitelů : 19 ! 
 

Schválení pořadu jednání 
Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:     
 
Na úvod jednání zastupitelstva starosta pohovořil o otevřeném dopisu MVDr. Dvořáka 
týkajícího se firmy SURAO, která má pronajaté prostory v budově bývalého úřadu na 
Masarykově náměstí č.p. 57. K dopisu se vyjádřil starosta a tajemnice JUDr.Eva Špatková, 
která MVDr.Dvořákovi podala v této věci vyčerpávající informace – viz audiozáznam. Na 
jednání se dostavil akad.mal.Rossí – počet zastupitelů : 20 ! 
 

P O Ř A D     J E D N Á N Í 
1 / 2 / 2014 Informace z rady města 
2 / 2 / 2014 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 
3 / 2 / 2014 Schválení osadních výborů 
4 / 2 / 2014 Zrušení organizace Školní stravování příspěvková organizace 
5 / 2 / 2014 Změna zřizovací listiny ZUŠ Bystřice n.P. 
6 / 2 / 2014 Schválení Konvence Integrovaného dopravního systému Jihomoravského 

kraje včetně příloh č. 1.,2. ( zapojení MHD Bystřice n.P. do IDS JMK ), 
schválení tarifu IDS JMK 



7 / 2 / 2014 Majetkové převody 
8 / 2 / 2014 Inform ace o investičních akcích 
9 / 2 / 2014 Rozpočtová opatření 

10 / 2 / 2014 Rozpočet Města Bystřice n.P. na rok 2015 
11 / 2 / 2014 Rozpočtový výhled 2016 - 2020 
12 / 2 / 2014 Schválení přijetí investičního úvěru 

U S N E S E N Í : 
01/02/2014  : 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. 

Usnesení  :  
Hlasování : Pro:  20 Proti: 0 Zdržel se: 0             Nehlasoval:  3 
 
 02/02/2014 :   Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.    
Popis : O činnosti MěÚ Bystřice n.P. informovala zastupitele tajemnice MěÚ JUDr. Eva 

Špatková, zastupitelé neměli žádné dotazy, zprávu vzali na vědomí a schválili. 
Hlasování : Pro:  20 Proti: 0 Zdržel se: 0             Nehlasoval:  3 
 
03/02/2014 : Zřízení osadních výborů a jmenování  jejich členů   
Popis :      Zastupitelstvu města je vyhrazeno podle ust. § 117  zák. čís. 128/2000 Sb., o 

obcích zřizovat jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory a volit  jejich předsedy 
a členy. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.  
      Podle ust. § 120 zákona o obcích může zastupitelstvo v částech obce zřídit místní 
nebo osadní výbory, které jsou minimálně tříčlenné. Členy osadního výboru jsou 
občané přihlášení k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor 
zřízen a jsou určeni zastupitelstvem obce.  Předsedu osadního výboru volí 
zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.  
      V zájmu zajištění větší samostatnosti místních částí byly v jednotlivých místních 
částech zorganizovány volby členů osadních výborů. Členům zastupitelstva  je 
předkládáno složení osadních výborů tak, jak vyplynulo z voleb provedených 
v jednotlivých místních částech města. Výjimku tvoří místní část Domanín, kde se 
vyskytly stížnosti občanů na způsob volby a posuzování hlasů pro jednotlivé 
kandidáty, proto bylo řešení situace v Domaníně přesunuto na leden roku 2015.  
 
Z jednání : Tento bod předložil zastupitelům ke schválení starosta, ten konstatoval, 
že volby, až na místní část Domanín, proběhly bez problémů a členové osadních 
výborů byli zvoleni. Situace v Domaníně se bude řešit v nejbližší době. Zastupitelé 
neměli žádné připomínky a členy osadních výborů schválili. 
 
Hlasování :    Pro :  20     Proti :   0      Zdržel se :   0       Nehlasoval :    3   
     

Usnesení : Zastupitelstvo  města podle ust. § 120 zák. čís. 128/2000 Sb.  
zřizuje s účinností od 17.12.2014 níže uvedené osadní výbory a jmenuje 
jejich předsedy a členy : 
 
 

Bratrušín 
Předseda:  Pavel Koukal, Bratrušín 1129, 604 555 430 
Členové: Petr Fousek 



  Václav Filipi 
  Martin Hájek 
  Jaromír Prokop ml. 

 
Divišov 

Předseda:  Jan Kunc, Divišov 26, 736 244 001 
Členové: Miroslav Šafránek 
  Marie Chrástová 
  Libuše Petrová 
  Martin Škarpíšek 

 
Dvořiště 

Předseda:  Milada Bukáčková, Dvořiště 1026, 421 946 104 
Členové: Jaromír Kubík 
  Klára Chalupová 
  Vlastimil Hutař 
  Slavomír Kubík 

 
 
 
Karasín 

Předseda:  Libuše Víchová, Karasín 14, 603 935 315 
Členové: Ferdinand Steiner 
  Vladimír Sedler ml. 
  František Bartoň 
  Jana Krbůšková 

 
Kozlov 
 

Předseda:  Jindřich Kintr, Kozlov 19, 739 121 844 
Členové: Bohumil Ostrý 
  František Horníček 

 
Lesoňovice 
 

Předseda:  Aleš Horák, Lesoňovice 5, 775 045 957 
Členové: Miroslava Filipová 
  František Flos 
  Jiří Hájek 
  Bohumír Karásek 

 
 
Pivonice 

Předseda:  Andrea Dvořáková, Pivonice 30, 603 181 457 
Členové: Michal Dvořák 
  Jaroslav Koval 
  Dalibor Toman 
 

Rovné 
 



Předseda:  Stanislav Šandera, Rovné 72, 725 103 458 
Členové: Adolf Ambrož 
  Marta Stehlíková 
  Marie Měcháčková 
  Jindřich Houdek 

 
 
Vítochov 

Předseda:  Lukáš Straka, Vítochov 27, 737 317 066 
Členové: Emil Koukal 
  Tomáš Šantora 
  František Hanus, 
  Miloš Gregor 
 
 

 
04/02/2014 : Zrušení příspěvkové organizace Školní jídelna Bystřice n. P. 
Popis : Po dostavbě vývařovny na ZŠ Nádražní se hledala nejvhodnější právní forma 

organizace, která by zajišťovala centrální školní stravování v Bystřici.  Kromě s.r.o. 
se zřídila i příspěvková organizace města, která školní stravování zajišťovala od 
1.7.2006 do 1.9.2007. Od té doby nevykazuje  žádnou činnost a v účetnictví města 
figuruje pouze jako „spící“ organizace, která se nechávala pro případ potřeby znovu 
provozovat školní stravování vlastní organizací a ne společnostmi, jako byly Eurest a 
nyní Scolarest. 
V současné době neuvažuje město  o možnosti provozovat školní stravování vlastní 
PO. Pokud by došlo k ukončení činnosti firmy Scolarest, jeví se jako nejvhodnější 
forma provozování této činnosti pod základní školou. 
PO nevykazuje žádnou činnost, neváže na sebe žádné výkony ve školském rejstříku, 
pouze jsou s ní spojené fin. náklady na účetnictví, předávání účetních závěrek, 
vedení účtu v bance.  
Současně se zrušením jsme zkoumali i možnost sloučení PO a to sloučení Základní 
školy a Školní jídelny. Slučování PO je mnohem složitější krok z hlediska ošetření 
všech nástupnictví přejímající organizace než „spící“ PO zrušit. U školních jídelen to 
ani kraj nedělá. 
V případě potřeby znovu provozovat školní stravování pod základní školou 
stačí provést změnu ve zřizovací listině. Do hlavní činnosti ZŠ se přidá 
„zajišťování školního stravování“ a  tuto činnost lze  zase provozovat. 
Dalším krokem by bylo zapsat tuto činnost do školského rejstříku, tzn. převzít zpět 
všechny „stravované“ od Scolarestu, protože tyto výkony má v rejstříku zapsané 
právě vařící organizace. 
Naše nečinná příspěvkovka dnes na sebe neváže žádné výkony, proto není o co přijít.  
Po konzultaci těchto kroků s pracovníky KÚ – paní Johanidesovou z oddělení 
organizace školství (ŠJ) , paní Ampapovou z koncepčního oddělení i paní 
Krutišovou z ekonomického oddělení, je tento krok mnohem jednodušší a lze udělat 
kdykoli. Stačí souhlas zastupitelstva. 
Protože se zatím k těmto krokům nechystáme a vedení agendy kolem PO školní 
stravování je zbytečně finančně náročné, navrhujeme tuto PO zrušit. 
Oddělení školství spolu s finančním odborem proto navrhuje zrušení této PO 
k 31.12.2014. Podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., je organizace zrušena dnem 
určeným v rozhodnutí zřizovatele a uplynutím dne uvedeného v rozhodnutí 



zřizovatele přechází majetek, práva a závazky PO na jejího zřizovatele. 
 
Z jednání : Tento návrh o Zrušení organizace Školní stravování příspěvkové 
organizace předložila zastupitelům ke schválení Ing.Jurošová. Ti po projednání 
návrh schválili. Po hlasování se na jednání dostavila MUDr.Sáblíková – počet 
zastupitelů : 21 ! 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje zrušení příspěvkové organizace Školní jídelna 
Bystřice n.P. , příspěvková organizace ke dni 31.12.2014.   

Hlasování : Pro:
19 

 Proti: 
0 

 Zdržel se: 
0 

 Nehlasoval: 
4 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
05/02/2014 : Změna zřizovací listiny ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem 
Popis : Dodatkem ZL ZUŠ č. 3 se mění sídlo organizace z důvodu změny čísla popisného. 

Dosud ZUŠ měla stejné číslo popisné (615) se základní školou. Tato shoda činila 
oběma organizacím mnohdy potíže, např. s poštou. 
Po dohodě se stavebním odborem došlo k fyzickému rozdělení budovy v místě 
spojovacího krčku na dvě čísla popisná a k rozdělení parcel. Obojí je zapsáno 
v katastru nemovitostí.  
Schválením tohoto dodatku může ZUŠ používat sídlo Nádražní 1300. 
 
Protože změna sídla je zásadní údaj ve zřizovací listině, předkládáme ke schválení 
také úplné znění ZL včetně všech 3 dodatků. 
 
Z jednání : Tento bod předložil zastupitelům ke schválení vedoucí OSŠ Mgr.Radek 
Vojta, ti jej  projednali bez připomínek a schválili. Po hlasování se dostavil na 
jednání Ing.Mašík, počet zastupitelů : 22 ! 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 a  úplné znění zřizovací listiny Základní 
umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizace ve znění přílohy 
č. 1, která je nedílnou součástí usnesení. 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Svobodová 
Termín : splněno usnesením 
 
06/02/2014 : Schválení Konvence Integrovaného dopravního systému Jihomoravského 

kraje včetně příloh č. 1., 2. (zapojení MHD Bystřice nad Pernštejnem do 
IDS JMK), schválení tarifu IDS JMK  

Popis : Na březnovém zastupitelstvu se schválila smlouva o připojení k Integrovanému 
dopravnímu systému Jihomoravského kraje a to v rámci železničních zastávek a 
stanic Věžná, Rožná, Bystřice nad Pernštejnem, Rozsochy, Rovné-Divišov, mimo 
jiné v dané smlouvě se také město Bystřice nad Pernštejnem zavázalo, že od 1. 1. 
2015 připojí MHD Bystřice nad Pernštejnem do systému IDS JMK. 
Na základě výše uvedené skutečnosti a po několika pracovních schůzkách s fy. 
KORDIS JMK, a.s. a s dopravcem Zlatovánkem  vyplynula dohoda o připojení 
MHD Bystřice nad Pernštejnem provozovaná dopravcem fy. Zlatovánek, spol. s.r.o. 
Polička. Rada města dala na své schůzi dne 2. 12. 2014 doporučení ke schválení 
Konvence IDS JMK zastupitelstvem. Fy. KORDIS JMK, a.s. dodala k uvedené 



Konvence přílohy č. 1. Standarty finančních toků v IDS JMK, 2. Ekonomika IDS 
JMK, které jsou součástí této dohody a tedy musí být zastupitelstvem také schváleny.  
Dále je nutné schválit Tarif IDS JMK, Rada města na své schůzi dala dne 2. 12. 2014 
doporučení ke schválení Tarifu IDS JMK zastupitelstvem. 
MHD Bystřici nad Pernštejnem bude zařazena jako linka označená číslem 370, která 
bude zařazena do zóny označené rovněž číslem 370. Základní jízdné 10,- Kč, snížená 
5,- Kč v rámci zóny 370. V lince MHD Bystřice nad Pernštejnem 370 se bezplatně 
budou přepravovat děti do 6 let, osoby starší 70 let (na základě průkazky IDS), 
držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kočárek pro spolucestující dítě, ruční zavazadla, 
jeden pár lyží, snowboard, sáně, boby, mala živá zvířata (v uzavřených schránkách 
s nepropustným dnem), jedna nákupní taška na kolečkách. MHD Bystřice nad 
Pernštejnem bude připojena ve stávající lince, nikoli o víkendu jak prozatím o to 
žádala fy. KORDIS JMK, a.s. 
  
Z jednání : Informace ohledně IDS předložil zastupitelům vedoucí ODSH Bc.Daniel. 
Ing.Kotlán, MUDr.Sáblíková, Mgr.Moncmanová a pan Hanzlík vznesli několik 
dotazů ohledně fungování IDS – odpověděli Bc.Daniel, místostarosta a starosta – viz 
audiozáznam. Zastupitelé následně informace vzali na vědomí a schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Konvenci IDS JMK, včetně příloh č. 1. Standarty 
finančních toků v IDS JMK, 2. Ekonomika IDS JMK 
Zastupitelstvo města (ne)schvaluje Tarif IDS JMK. 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Bc. Daniel Jiří 
Termín : Schválením 
 
07/02/2014 : Majetkové převody   
Popis : 1. Při kontrole katastru nemovitostí bylo zjištěno , že v areálu SÚS ( majetek Kraje 

Vysočina ) je zbytková parcela ve vlastnictví města . Bylo dohodnuto , že ji Kraji 
bezúplatně převedeme . Stavební komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento 
převod ke schválení . Záměr byl zveřejněn. 
2.Město postupně vykupuje části pozemky které zasahují do komunikace  v ulici Na 
Vyhlídce. Od pana Práchynského to nešlo v minulosti koupit , protože jeho LV bylo 
zatíženo soudním sporem o určení vlastnictví Nyní je vše vyřešeno , LV není 
zatíženo žádnými omezeními , tudíž lze tento převod realizovat . Stavební komise i 
Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení . 
3.V místní části Rovné nebyla vypořádaná část naší místní komunikace . Při 
zaměření skutečného stavu bylo zjištěno , že i pan Ambrož naopak užívá část našich 
pozemků . Osadní výbor doporučuje směnu. Stejně tak stavební komise i Rada 
doporučují tuto směnu Zastupitelstvu ke schválení. Záměr na základě GP byl 
zveřejněn.  
4.Paní Huláková nás požádala o prodej pozemku na ulici Černý Vršek , který užívá. 
Stavební komise a následně i Rada doporučují vyhotovení GP na jehož základě byl 
zveřejněn záměr. Komise i rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení. 
5.Pan Konopáč v rámci dědictví získal pozemky v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. 
Některé pozemky zasahují do komunikace III. třídy , ty si vykupuje Kraj Vysočina , 
část mezi ulicemi Vírskou a Na Cihelně zasahuje do veřejného prostranství , které 
slouží jako veřejná zeleň a všechny sousední pozemky jsou naše. Stavební komise i 
Rada doporučují  Zastupitelstvu tento převod ke  schválení . 
6.Pro plánovanou trasu cyklostezky (pro stavební povolení)  podél železniční straně 



potřebujeme mít vypořádány všechny pozemky , kterých se tato stavba týká . Část 
polní cesty u Hájů není vypořádána , část má ve vlastnictví ČR- Státní pozemkový 
úřad ( s těmi máme smluvní vztah a máme požádáno o převod ) a část patří obci 
Rozsochy. S Rozsochami jsme se dohodli na koupi . Stavební komise i Rada 
doporučují Zastupitelstvu  tento převod ke schválení. 
7.Manželé Palečkovi podali žádost o prodej části našeho pozemku , který slouží jako 
přístupová cesta k jejich nemovitosti. Stavební komise i Rada doporučují zhotovení 
GP, na jehož základě byl zveřejněn záměr. Komise i Rada  doporučují Zastupitelstvu 
tento převod ke schválení.  
8.Zastupitelstvo města schválilo 19.3. prodej pozemku p.č. 3016/10 o výměře 80 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. J. Jandáskovi. V mezidobí pan Jandásek svoji 
nemovitost prodal p. J. Bollové . Po zveřejněném záměru na paní Bollovou je nutné 
schválení Zastupitelstvem.  
9.Při řešení dědictví v Rovném paní Balážová nechala  vytyčit svoje pozemky a bylo 
zjištěno , že užívá část našich pozemků. Osadní výbor v Rovném , následně i Komise  
I Rada doporučují vyhotovení GP . Na základě GP byl zveřejněn záměr . Komise i 
Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení.  
10. V Lesoňovicích chystáme opravu koryta toku, při měření byly zjištěny drobné 
odchylky od skutečného stavu. S vlastníkem sousedního pozemku jsme se dohodli na 
směně. Osadní výbor směnu doporučuje , stejně jako komise i Rada. Záměr byl 
zveřejněn.  
11. V loňském roce , kdy budovala WERA parkoviště  bylo dohodnuto , že po 
vybudování a zaměření vjezdu , bude zaměřen skutečný stav chodníku a následně 
pozemek převeden na město.  
 
Z jednání : Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení návrh na schválení 
Majetkových převodů, to jej projednalo, nemělo žádné připomínky a schválilo jej.  
 

Usnesení : 1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 2892/3 o výměře 
11 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem Kraji Vysočina.  
2.Zastupitelstvo město schvaluje koupi pozemku p.č. 630 o výměře 50 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem od p. J. Práchynského . Cena 20 Kč/m2 + úhrada daně 
z nabytí nemovitých věcí.  
3.Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku město Bystřice nad 
Pernštejnem přejde dle GP p.č. 684/14 o výměře 277 m2 , díl „g“  z p.č. 679 o 
výměře 7 m2, díl „j“ z p.č. 684/1 o výměře 4 m2, díl „h“ z p.č. 679 o výměře 13 m2 
a díl „k“ z p.č. 684/1 o výměře 7 m2 , z majetku p. Ambrože do majetku města  
Bystřice nad Pernštejnem přejde p.č. 199 o výměře 374 m2 a dle GP díl „e“ z p.č. 38 
o výměře 35 m2  a díly „b+c“  z p.č. 36 o výměře 63 m2. Vše v k.ú. Rovné .Cena 20 
Kč/m2 .  
4Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle Gp p.č. 3072/4 o výměře 72 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. J. Hulákové. Cena 150 Kč/m2. 
5.Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 1410/2 o výměře 152 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem od p. J. Konopáče. Cena 30 Kč/m2 + úhrada daně z nabytí 
nemovitých věcí. 
6.Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 3036/5 o výměře 121 m2 a dle 
GP p.č. 3036/6 o výměře 164 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem  od obce 
Rozsochy. 
7.Zastupitesltvo města schvaluje prodej pozemku ( dle GP)  p.č. 3052/67 o výměře 
103 m2 manželům Palečkovým. Cena 150 Kč/m2. 



8.Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 3016/10 o výměře  80 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem  p.J. Bollové. Cena 150 kč/m2 
9.Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků (dle GP) p.č. 684/4 o výměře 53 
m2, p.č. 135  o výměře 3 m2 a p.č. 134 o výměře 39 m2  v k.ú. Rovné p. L. Balážové 
. Cena 20 Kč/m2 
10.Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků: z majetku města do majetku 
A.B.V. z.s. přejde (dle GP) p.č.471/5 o výměře 3 m2, z majetku A.B.V. z.s.do 
majetku města přejde (dle GP) p.č. 493 o výměře 20 m2 . Vše v k.ú. Lesoňovice . 
Cena 20 Kč/m2. 
11. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na pozemky dle GP  p.č. 
2984/11  o výměře 1 m2 a 2984/10 o výměře 39 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem 
od  Kraje Vysočina do majetku města ..  

 Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : ivan buchta 
Termín :  
 
08/02/2014 : Informace o investicích  
Popis : Pouhopouhá 1 zpráva o jedné ukončené akci. Protože ty velké akce ( byty stacionář, 

bytové domy, Bratrská, Luční, potažmo CZV ) jsou ještě před dokončením.  
 
Z jednání : Informace o investicích předložené Ing.Sitařem vzali zastupitelé na 
vědomí a schválili je. 
 

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

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Sitař 
Termín :  
 
09/02/2014 : Rozpočtová opatření  
Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření 

výdajová č. 3 – 4, příjmová 4 -7 a financování č. 2 -3 . 
Vzhledem k tomu, že doposud není jasná přesná výše daňových příjmů v prosinci 
2014 a tudíž bude nutné provést drobná rozpočtová opatření pro rok 2014 i po 
zasedání rady i zastupitelstva dne 17.12.2014. Tato provedená rozpočtová opatření 
budou předložena radě města i zastupitelstvu města dle kompetencí při prvních 
zasedáních roku následujícího. 
 
Z jednání : Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing.Jurošová, ti jej 
projednali, neměli žádné připomínky a návrh schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtových opatření výdajových č. 3 – 4, 
příjmových 4 -7 a financování č. 2 -3. 
Zastupitelstvo města souhlasí s provedením drobných rozpočtových opatření pro rok 
2014 i po zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014. Tato provedená rozpočtová 
opatření budou předložena při prvních jednáních schvalovacích orgánů v roce 2015. 

Hlasování : Pro:
20 

 Proti: 
2 

 Zdržel se: 
0 

 Nehlasoval:
1 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  



Termín :  
 
10/02/2014 : Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2015  
Popis : Finanční odbor předkládá Zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočet 

města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2015. Rozpočet je předkládán jako deficitní, 
deficit je hrazen z přebytku minulých let.  
Příjmy rozpočtu na roku 2015 jsou navrženy ve výši 252 759 tis. Kč, výdaje ve výši 
256 831 tis. Kč, financování je ve výši 4 072 tis. Kč. 
Návrh rozpočtu byl projednán a doporučen Zastupitelstvu města ke schválení 
Finančním výborem dne 25.11.2014, dále byl projednán a doporučen bez připomínek 
ke schválení Radou města dne 2.12.2014. Současně proběhlo i pracovní setkání 
všech zastupitelů dne 19.11.2014, kde byli seznámeni s návrhem rozpočtu, 
akceptovali jej v plném rozsahu a všechny jejich připomínky byly do Rozpočtu 
města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2015 zapracovány.   
 
Z jednání : Návrh rozpočtu města na rok 2015 předložila zastupitelům ke schválení 
Ing.Jurošová, zastupitelé jej projednali takto : Mgr.Svoboda jako předseda 
finančního výboru doporučil návrh rozpočtu schválit. Ing.Novotný vznesl dotaz 
ohledně dotací na kulturní akce včetně Bystřického léta, které pořádá společně 
s Městem Bystřice n.P. o.s. Zapnuto, jehož jednatelem je Mgr.Radek Vojta. Dle 
názoru Ing.Novotného je to střet zájmu – odpověděli místostarosta a starosta s tím, 
že střet zájmu to není – viz audiozáznam. Po této diskusi byl návrh rozpočtu města na 
rok 2015 schválen.    
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje závazné ukazatele 
Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2015 dle tabulkových částí 
rozpočtu. 
Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dle svých kompetencí 
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžních a finančních darů dle 
Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a 
právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části Rozpočtu města Bystřice 
nad Pernštejnem na rok 2015. 

Hlasování : Pro: 
20 

                       Proti: 
2 

 
 

Zdržel se: 
0 

 Nehlasoval: 
1 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
11/02/2014 : Rozpočtový výhled města Bystřice nad Pernštejnem na roky 2016 - 2020 
Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Rozpočtový výhled města Bystřice 

nad Pernštejnem na roky 2016 – 2020. Zpracovat rozpočtový výhled městu ukládá 
zákon o rozpočtových pravidlech, město mělo zpracovaný výhled v roce  2008 
18.12.2008 pod č.j. 8/10/2008 s aktualizací v roce 2009 na roky 2011 - 2014. Nyní 
předkládáme rozpočtový výhled na další, následující roky.  
Rozpočtový výhled je podkladem pro vypracování rozpočtu na jednotlivé roky, 
predikuje vývoj plnění jednotlivých rozpočtových ukazatelů, obsahuje splátkový 
kalendář jednotlivých závazků města a rámcově ukazuje a vyčísluje volné finanční 
zdroje, které lze použít na investice města.   
Pokud dojde během let k výrazným změnám v hospodaření města, k výkyvům 
v plnění příjmů či výdajů, či  ke změnám v platebních kalendářích  je nutné 
rozpočtový výhled aktualizovat. 



Z jednání : Návrh Rozpočtového výhledu předložila zastupitelům ke schválení 
Ing.Jurošová, ti jej projednali, neměli žádné dotazy a schválili jej. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice n.P. bere na vědomí předpokládaný vývoj  
jednotlivých ukazatelů Rozpočtového výhledu a schvaluje jej.  

Hlasování : Pro:
20 

 Proti: 
0 

 Zdržel se: 
2 

 Nehlasoval: 
1 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
12/02/2014 : Přijetí investičního úvěru  
Popis : V Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2015 počítáme s velkou investicí 

ve výši 50.000 tis. Kč na rekonstrukci a opravu bytových domů na sídl. II. v Bystřici 
nad Pernštejnem. Současně v rozpočtu počítáme se skutečností, že tuto investici 
budeme hradit z investičního úvěru. Tuto variantu jsme zvolili z několika závažných 
důvodů. V současné době se úroková míra z úvěru pohybuje na několikaletém 
minimu, předpokládáme, že tomu bude tak i nadále a to po dlouhou dobu. Úroková 
míra z vkladů – našich volných peněz je také na minimu. V současné době 
zhodnocujeme – na základě rozhodnutí zastupitelstva města o zhodnocování  
volných finančních prostředků ve výši 3,5 % p.a. a to u bankovního ústavu J & T. 
Výnos z uložených peněz bude za rok 2014 cca 800 tis. Kč.     
Volné prostředky, kterými město Bystřice disponuje, bude vhodné a prozíravé mít 
připraveny na chvíli, kdy bude nutné dofinancovat investiční záměry např. 
dofinancovat opravy bytových domů, které budou ještě ve značné výši, nebo 
dofinancovat dotační tituly, které ještě nejsou definované, nicméně pro nás mohou 
být dobrou investicí. Pokud bychom volné prostředky použili v této chvíli – může se 
stát, že na investice v dalších letech bude nutný úvěr – který už ale nemusí být takto 
levný. 
Na investiční úvěr jsem provedla výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, 
oslovila jsem 5 bank, nabídky předložily pouze 2 a to KB a ČS.  
Vítězná nabídka je od KB a.s.  a to s cenou úvěru ve výši 1 254 993 Kč, na 10 let, 
bez zajištění. 
Zastupitelstvu předkládám ke schválení Smlouvu o úvěru KB a.s. 
 
Z jednání : Návrh na Investiční úvěr předložila zastupitelstvu ke schválení 
Ing.Jurošová, to jej projednalo a na dotaz MVDr. Dvořáka odpověděl starosta a 
Ing.Jurošová – viz audiozáznam. Poté byl návrh zastupitelstvem schválen. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investičního úvěru  ve výši 50.000 tis Kč 
s dobou splácení 10 let od roku 2016, od poskytovatele Komerční banka a.s.  se 
sídlem Praha 1. Na Příkopě 33 č.p. 969. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí úvěru – Komerční banka a.s.  

Hlasování : Pro:
18 

 Proti:
1 

 Zdržel se: 
3 

 Nehlasoval: 
1 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
 
R ů z n é   : 
Starosta informoval zastupitele : 



- o otevření domků na Zahradní ulici 
- o slavnostním otevření zimního stadionu 
- o termínech konání zastupitelstva v příští polovině roku 2015 : 25.3. a 24.6.2015 v 15:00   
   hodin v zasedací místnosti MěÚ. 
 
 
Interpelace členů Zastupitelstva města : 
Ing.Novotný – vznesl dotaz ohledně začátku konání zastupitelstva, dle jeho názoru je 15:00 
hodin brzo, navrhoval by sedmnáctou hodinu – odpověděl a zdůvodnil  starosta.  
 
Mgr.Svoboda – informoval zastupitele o činnosti FV a jeho záměrech do budoucna, vznesl 
dotazy ohledně lepší organizace parkování na náměstí a konstatoval, že vývoz kontejnerů na 
bioodpad by měl být na jaře a na podzim častější – odpověděl starosta viz. audiozáznam.  
 
Paní Pečinková – vznesla dotaz ohledně fungování RZS v Bystřici n.P. od 1.1.2015 – 
odpověděl starosta – viz. audiozáznam. 
 
Ing.Mašík – také vznesl dotaz ohledně parkování na náměstí, kde je málo místa a upozornil na 
špatný stav výlepové plochy v místní části Domanínek, kterou provozuje firma Rengl. 
Zastupitelstvo pověřuje vedení radnice zajistit v této věci nápravu. V další interpelaci se 
dotazoval na systém a prostředí, kde se vydávají obědy v ZŠ I pro veřejnost – odpověděl 
starosta - viz. audiozáznam.  
 
MVDr.Dvořák – také vyjádřil svůj názor ke změně RZS a apeloval na vedení radnice, aby se 
pokusilo v této věci ještě jednat. Znovu otevřel otázku výpovědi z nájmu firmy SURAO 
v budově bývalého městského úřadu na Masarykově náměstí – odpověděl starosta s tím, že 
před zahájením zastupitelstva mu byly tajemnicí podány vyčerpávající informace - viz. 
audiozáznam.  
 
Ing.Novotný – vyjádřil se k živě diskutované otázce změn v provozu RZS a k působení firmy 
SURAO v našem městě – znovu odpověděl starosta a místostarosta – viz. audiozáznam. 
K těmto tématům se vyjádřili i pan Hanzlík a Mgr.Bárta. 
 
MUDr. Sáblíková – vyjádřila se k problematickému fungování RZS od 1.1.2015 a promluvila 
ohledně nedostatečného počtu parkovacích míst pro lékaře u polikliniky. Zastupitelstvo 
pověřuje vedení radnice zabývat se tímto problémem a zvážit možnosti zajištění tohoto 
prostoru.  
 
Diskuse občanů : 
Pan Kunc – poukázal na fakt, že občané z Rovného, Divišova a Rozsoch nemají možnost 
koupit si lístky na IDS, protože je ve vlaku průvodčí neprodává – zastupitelstvo pověřuje 
vedení radnice jednat v této věci a pokusit se vyřešit tento problém.  
 
Paní Ťupová a Hájková – bydlí na ulici Na Pile v místní části Domanínek a poukázaly na tyto 
problémy : není tam kanalizace, je potíž s pitnou vodou, cesta je ve špatném stavu, všude 
bláto, veřejné osvětlení je nedostatečné, svítí jen jedno světlo, požadují umístit do této lokality 
kontejnery na plast a papír, vyřešit situaci na mostku a je potřeba naplánovat vyčištění potoka 
– zastupitelstvo pověřuje vedení radnice zabývat se těmito problémy a zajistit nápravu.  
 
Pan Šandera – poděkoval všem členům osadních výborů za odvedenou práci. 



MUDr.Krásenská – pohovořila o situaci v RZS a konstatovala, že důvodem opatření v RZS 
nejsou finance, ale to, že je nedostatek lékařů. 
 
Pan Oldřich Novotný – podrobně pohovořil o stavu zeleně v našem městě - viz. audiozáznam 
– odpověděl Ing. Klimeš a starosta a doporučili panu Novotnému neřešit tyto věci na 
zastupitelstvu, ale na OŽP, aby bylo možno jeho připomínky ověřit.  
 
Paní Pechová – podotkla, že v posledním čísle Bystřicka nebyla zmínka o 17.listopadu 1989 a 
dle jejího názoru je to škoda, protože je to velice významné datum v dějinách našeho národa, 
odpověděli starosta a místostarosta – viz audiozáznam. Dále pak rozvinula diskusi ohledně 
slavení narození a úmrtí T.G.Masaryka a 28.října – podnikat akce u sochy T.G.M. buď třikrát 
nebo jen jednou do roka – zastupitelstvo pověřuje vedení radnice do příštího zasedání v této 
věci rozhodnout a pak informovat zastupitele a občany.  
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  17.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               
            místostarosta města                              starosta města 


