
       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.  15/2017 

konaného dne  13.09.2017 
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, PhDr.Cisár, Mgr. Martin Svoboda,  
akad.mal.Karel Rossí, Mgr.Martin Bárta, MUDr.Miluše Sáblíková, MVDr. 
Petr Dvořák 

S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P., ředitelé městských společností 
Omluveni     : Petr Hanzlík, Ing. Zdeněk Mašík, Ing. Josef Samek, Ing. Hicham Nemrah, 

Josef Soukop 
Nepřítomni   :  
Ověřovatelé zápisu      - Hanička Pečinková  
                                       - Ing.Vít Novotný  

  

Nesplněné usnesení ( termín plnění ) :    Úkoly byly splněny 
Námitky členů ZM proti zápisu č.14/2017     
                                                                                                                                      

: Žádné nebyly 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Hlasování : Pro:     16 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:7   
Počet přítomných zastupitelů :  18 ! 
 

Schválení pořadu jednání 
Hlasování : Pro:

18 
 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 

5     
 

 
POŘAD ZASEDÁNÍ 

1 / 15 / 2017 Informace z rady města 
2 / 15 / 2017 Infor mace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 
3 / 15 / 2017 Zprávy o investicích 
4 / 15 / 2017 Majetkové převody 
5 / 15 / 2017 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací z grantového 

programu trenérů mládeže pro druhé kolo 2017 
6 / 15 / 2017 II. Dodatek ke smlouvě o spolupráci 
7 / 15 / 2017 Příprava projektu Bystřická karta 

 

U S N E S E N Í : 
01/15/2017  : 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.  

Usnesení  :  
Hlasování : Pro:

18  
 Proti: 0 Zdržel se:   0           Nehlasoval: 

5  
 

 
 02/15/2017 :   Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.    
Popis : Tajemnice JUDr. Eva Špatková podala informace o nadcházejících volbách do 

Parlamentu a o výběrových řízeních na funkci tajemníka a referenta na OŽP. 
Dala zastupitelům prostor vznést dotazy – zastupitelé neměli žádné připomínky, 
vyjádřili souhlas se stávajícím stavem na radnici a informace vzali na vědomí. 
Hlasování :      Pro : 18         Proti : 0          Zdržel se : 0          Nehlasoval : 5                       
 

 
03/15/2017 : Zprávy o investicích 
Popis : Po delší odmlce předkládám balíček zpráv o investicích. 

 
Z jednání : S tímto materiálem seznámil zastupitele Ing. Sitař, ti neměli žádné 
připomínky a vzali zprávy na vědomí.  
  

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

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : Sitař 
Termín :  
 
04/15/2017 : Majetkové převody     
Popis : 1)Paní Klusáková z Vítochova nás požádala o prodej částí našich 2 pozemků .  

Stavební komise i Rada  doporučila vyhotovení GP , na jehož základě  byl zveřejněn 
záměr . Rada doporučuje Zastupitelstvu města tento převod ke schválení. Osadní 
výbor souhlasí s prodejem .  
2)Pan M. Musil vlastník chaty v našem lese v k.ú. Rovné  požádal město o 
majetkoprávní vypořádání pozemků pod chatou a kolem chaty. Stavební komise i 
Rada  souhlasí a doporučují GP z důvodů přístupu od obecní cesty . Lesní správce 
pan Juračka souhlasí s prodejem .Všechny pozemky jsou bez porostů..  Osadní výbor 
souhlasí. 
3)Povodí Moravy s.p, nás požádalo o prodej podílů našich pozemků pod hrází 
vodního díla Vír . Prodej je za účelem vybudování oplocení vodního díla – hráze 
přehrady .Jedná se o 4 parcely , které jsou v různých podílech  , kterými vlastníme 
tyto pozemky. Záměr na prodej byl zveřejněn a prodej bude uskutečněn za cenu dle 
znaleckého posudku.  
4) S panem Petrem Macháčkem bylo jednáno o koupi  jeho pozemků z důvodů 
zlepšení dopravní situace na komunikaci před ubytovnou a koupalištěm . Byla s ním 
dohodnuta cena 300 Kč /m2. Stavební komise i Rada doporučují tento převod ke 
schválení . Převod bude uskutečněn po výmazu omezení vlastnického práva – 
zástavních práv. 
5)Před 10 lety jednalo zastupitelstvo města o možnosti odkupu pozemků od manželů 
Novákových a manželů Vykoupilových za účelem rozšíření chodníku,  komunikace 



a vybudování opěrné zdi na ulici Zahradní. Tento odkup nebyl realizován. 
V současné době předmětné nemovitosti vlastní jiní vlastníci . Bylo s nimi jednáno  a 
z jejich strany byl vysloven souhlas. Účelem  by bylo rozšíření chodníku u 
nemovitostí p. Hrdé a p. Suchého , tak aby tento chodník byl mechanizačně 
obsloužen při zimní údržbě (což v současné době nejde)  a naproti přes silnici by 
došlo k záboru meze a vybudování vyšší   opěrné zdi a tím by se rozšila komunikace 
na cca 7,5 m. Opěrná zeď by zůstala v majetku města . Koupě by proběhla formou 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zároveň by nám vlastníci dali právo provést 
stavbu a po dokončení stavby by došlo zaměření skutečného stavu a na jeho základě 
by došlo k výkupu tak , aby opěrná zeď zůstala na pozemku města a celá zůstala ve 
vlastnictví města .  
6)Lesní správce doporučil městu koupi lesního pozemku v k.ú. Karasín , který 
navazuje na  lesní pozemky v našem vlastnictví . Znalecký posudek činí 354 830 Kč. 
Dohodli jsme cenu 250 000 Kč.  
7)Podmínkou kolaudace komunikace a sítí v průmyslové zóně byl následný převod 
na správce těchto sítí. Splašková kanalizace a vodovod budou vloženy do 
hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. 
 
Z jednání : Návrh na Majetkové převody přednesl zastupitelům starosta Ing. Pačiska 
a ti jej po projednání bez připomínek schválili.  
   

Usnesení : 1)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP p.č. 31/9 o výměře 71 m2, 
p.č. 34/3 o výměře 216 m2 a p.č. 34/4 o výměře 65 m2 v k.ú. Vítochov p. Elišce 
Klusákové . Cena 20 Kč/m2. 
2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 234/4 o výměře 57 m2, p.č. 
234/3 o výměře 482 m2  a dle GP 234/5 o výměře 68 m2 v k.ú. Rovné p. M. 
Musilovi. Cena 20 Kč/m2.  
3)Zastupitelstvo města schvaluje  prodej  pozemků: 8/22 pozemku parc. č. 321/19 o 
výměře 134 m2 a dle GP 8/22 pozemku parc. č. 321/77 o výměře 357 m2 a dále 10/28 
pozemků dle GP parc. č. 321/78 o výměře 1536 m2 a 10/28 pozemku parc. č. 321/79 
o výměře 79 m2. Povodí Moravy, s.p. cena dle znaleckého posudku činí za 
spoluvlastnický podíl města 7 490,- Kč. 
4)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 940/5 dle GP o výměře 167 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem od p.P. Macháčka . Cena 300 Kč/m2 . 
5)Zastupitelstvo města schvaluje záměr  koupě části pozemku p.č. 1062/3 o výměře 
cca 60 m2 od p. ½ M. Nováka a ½ J. Nováka a části pozemku p.č. 1058/1 o výměře 
cca 70 m2 od p. L. Hercika  . Cena 300 Kč/m2. Koupě by proběhla dvoustupňově , 
nejprve by byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní  a smlouva o právu 
provést stavbu . Na základě této smlouvy by akce byla realizována a po  dokončení a 
kolaudaci by došlo k zaměření skutečného stavu a na jeho základě po schválení 
zastupitelstvem by došlo ke koupi dle podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě 
budoucí.   
6)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 157/1 o výměře 6 364 m2 (lesní 
pozemek)  v k.ú. Karasín od p. Peterky . Cena 250 000 Kč.  
7) Zastupitelstvo města schvaluje vložení majetku :   SO 302 – Kanalizace splašková 
v délce 460 m ( potrubí PE100 SDR 11 d63) ) , SO303- Vodovod v délce 498 m 
(PE100RC SDR 17d110) a SO 304 –Zaokruhování vodovodu v délce 486 m 
(PE100RC SDR17 d110) v průmyslové zóně v Bystřici nad Pernštejnem do 
hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. 
 



 : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
 Zodpovídá : karel paciska, josef vojta, ivan buchta, tomáš straka, aleš sitař,  
 Termín :  
 Zpracoval : ivan buchta    
 
05/15/2017 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací z grantového  

programu trenérů mládeže pro 2. kolo 2017 
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 a 
zároveň dotace a VPS na tyto dotace, pokud celková dotace v daném roce pro jeden 
subjekt a jeden účel překročí částku 50.000,- Kč. 
Předkládáme zastupitelstvu ke schválení smlouvy přesahující 50.000,- Kč a smlouvy, 
které celkově v daném roce přesahují na daný účel částku 50.000,- Kč, na základě 
kterých město poskytne podporu z grantového programu trenérů. 
Žádosti o fin. prostředky byly projednány komisí sportu a mládeže dne 7. srpna 2017 
a její návrh na rozdělení prostředků byl předložen Radě Města Bystřice n. P. na 
jednání dne 29.8.2017. Rada dotaci a smlouvy, které jí přísluší ke schválení schválila 
dle návrhu komise sportu a mládeže, dotace a smlouvy, které přísluší ke schválení 
zastupitelstvu, ve svém usnesení doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. 
Veřejnoprávní smlouvy jsou uvedeny v příloze. 
 
Z jednání : Tento materiál předložila zastupitelstvu ke schválení Ing. Svobodová, to 
jej bez připomínek projednalo a schválilo.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím neinvestičních dotací  z grantového 
programu města dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a schvaluje uzavření 
veřejnoprávních smluv uvedených v příloze. 

Hlasování : Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : Svobodová 
Termín : splněno usnesením 
 
06/15/2017 :   II. Dodatek ke smlouvě o spolupráci    
Popis                                 :

  
Zastupitelstvo města č. 10 v roce 2015  schválilo uzavření smlouvy o spolupráci 
s ŘSD na budování mostu na silnici I/19- 082 ( akce náš podchod pod mostem)  , kde 
byl schválen náš podíl ve výši 606 727 Kč . I. Dodatkem byl náš podíl navýšen na 
756 408 Kč. Na základě nových statických výpočtů se mění detail napojení 
spřahovacích trnů do límce na vtoku a tím dochází k navýšení ceny o 35 574 Kč . 
 
Z jednání : Návrh II. Dodatku ke smlouvě o spolupráci předložil ke schválení Ing. 
Buchta, zastupitelé jej projednali bez dotazů a schválili.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje navýšení našeho podílu při akci „ I/19 Bystřice nad 
Pernštejnem , most ev.č 19-082 „ z původních 756 408 Kč na 791 982  Kč formou II. 
dodatku ke smlouvě o spolupráci.  

 : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 5 
 Zodpovídá :  aleš sitař,  
 Termín :  
 
 07/15/2017 : Příprava projektu Bystřická karta  



Popis : Úvod 
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. BnP se vyznačuje velkým množstvím možností volnočasových 
aktivit, které jsou bystřičáky různě vnímány a různě využívány. Karta, jak již bylo 
řečeno, výrazně zlevní přístup bystřičáků do městských zařízení a tím zvýšit jejich 
využití. 
Popis 
Myšlenkově Bystřická karta vychází z Novomětské karty 
(http://karta.nmnm.cz/category/karta/), která funguje již od roku 2014, ale k jejímu 
masovějšímu rozšíření v NMNM došlo až se zprovozněním novoměstských lázní. 
V současné době ji využívá kolem tisíce klientů. Základním rozdílem proti NMNM 
bude, že zaplacením novoměstská karty je zajištěno bezplatné MHD. To u bystřické 
karty není možné, neboť naše MHD je v systému Integrovaného systému dopravy 
Jihomoravského kraje s vlastním ceníkem slev.  Druhým pilířem karty NMNM je, že 
její součástí a vlastně podmínkou je zaplacení poplatku za komunální odpad za 
aktuální rok. Tato podmínka by byla základním pilířem Bystřické karty.  
Kartu navrhujeme jako plastovou, s ochranným prvkem, čárkovým kódem, jménem a 
fotografií. Karta nebude dobíjecí, je nepřenosná a vydaná na jméno. 
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 či 
TIC. 
Další možností je princip čipové karty, kdy i tato možnost bude prověřena. 
Odhad nákladů na zřízení Bystřické karty 
Cena bude jednotná ve výši 800 Kč a skládá se ze třech parametrů: 
1. poplatek za komunální odpad za aktuální rok  - 600 Kč 
2. poplatek za čerpání slev v městských organizací  - 200 Kč 
Celkem tedy za 800 Kč. 
Organizace a druhy slev 
Obecně lze říci, že slevy jsou zaměřeny na jednotlivce či malé neorganizované 
skupiny, nikoli sportovních klubů (proto např. sleva pouze na 1/3 haly, či ½ umělé 
trávy). Dále se netýká organizovaných soutěží.  
Návrh slev městských organizací: 

Název subjektu objekt slevy 

plné 

vstupné 

vstupné 

po slevě 
sleva v % 

ušetříš      

v Kč 

Areál sportu hala 1/3 220 110 50 110 

  squash 120 84 30 36 

    140 98 30 42 

    170 119 30 51 

    190 133 30 57 

  bowling 140 98 30 42 

    180 126 30 54 

    230 161 30 69 

  kuželky 100 70 30 30 

    120 84 30 36 

    150 105 30 45 



  vnitřní bazén 45 23 50 23 

  koupaliště 40 20 50 20 

    60 30 50 30 

    70 35 50 35 

  umělá tráva 1/2 400 200 50 200 

Centrum Eden vstupné základní 130 65 50 65 

  vstupné snížené 100 50 50 50 

Muzeum vstupné základní 40 20 50 20 

  vstupné snížené 20 10 50 10 

Kulturní dům nějaké představení 200 100 30 100 

 
Vstupní náklady Bystřické karty 

- Software:   100000,- Kč 
- Tiskárna     60000,- 
- Fotoaparát s příslušenstvím   20000,- 
- Karta 1000 ks     10000,- 
- Celkem   190000,- Kč 

Postup a harmonogram zavedení Bystřické karty 
Případné schválení Bystřické karty zastupitelstvem 13. září dojde k přípravným 
pracím, tedy zejména poptání softwaru, tiskárny, fotoaparátu. Dále se dojednají 
s jednotlivými subjekty výše slev a další organizační záležitosti – toto by bylo 
přestaveno a upřesněno na prosincovém zastupitelstvu. Ostré spuštění by poté bylo 
reálné v první čtvrtině příštího roku. 
Závěr 
Provoz karty bude nutné vyhodnotit k 31. 1. 2018 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 informoval zastupitele o přípravě projektu Bystřická karta 
a ti jej projednali s těmito připomínkami :  
Ing. Novotný – vznesl dotaz, zda tento projekt má být službou a zvýhodněním pro 
obyvatele našeho města, nebo radnice očekává ziskovost – odpověděli místostarosta 
a starosta, radnice se snaží slevou vstupného přitáhnout na sportoviště více lidí -  viz 
audiozáznam.  
 
MVDr. Dvořák – dle jeho názoru by v tomto případě byly ceny za vstupné příliš nízké 
– odpověděli místostarosta a starosta viz audiozáznam.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje přípravu projektu Bystřická karta 
 Hlasování : Pro: 16 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 5 
 Zodpovídá : místostarosta  
 Termín :  
 
R ů z n é   : 
Starosta informoval zastupitele : 
- o začátku topné sezóny 
- o výsledku jednání na MPO v Praze 
- o slavnostním otevření firmy Cooper Standard dne 14.září 2017 



- o atletické soutěži o Pohár starosty dne 5.10.2017 
- o přípravě realizace průmyslové zóny v lokalitě Uranových dolů v Dolní Rožínce 
- o návštěvě Ukrajiny 
- o stanovení termínu pracovního  zasedání zastupitelstva – 15.11.2017  
 
Interpelace členů Zastupitelstva města : 
MVDr. Dvořák – poukázal na neutěšený stav koryta říčky Bystřičky, která je zarostlá vysokou 
trávou – zastupitelstvo pověřuje starostu vyvolat jednání s firmou Povodí Moravy, aby se 
sjednala náprava.  
 
Paní Pečinková – upozornila na výměnu skluzavky na dětském hřišti na sídlišti I. Za velkou 
skluzavku byla umístěna menší, kterou nemohou užívat větší děti. Zastupitelé pověřují vedení 
radnice zajistit  novou větší skluzavku. 
 
Diskuse občanů : 
Žádný z přítomných občanů se do diskuse nepřihlásil. 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  13.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               
            místostarosta města                              starosta města 
 
 

 
……………………………………. 

Hanička Pečinková, ověřovatel zápisu 
 

 
 
 
 

……………………………………. 
Ing. Vít Novotný, ověřovatel zápisu 


