
       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  MĚSTA 

Bystřice nad Pernštejnem  
  č.  17/2018 

konaného dne  14.03.2018 
v 15:00 hodin, 

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici  nad  Pernštejnem 
 

Přítomni zastupitelé : 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, akad.mal. Karel Rossí, Mgr.Martin Bárta, MVDr. Petr 
Dvořák, Petr Hanzlík, Ing. Zdeněk Mašík, Ing. Josef Samek, Ing. 
Hicham Nemrah, Josef Soukop, Mgr. Martin Svoboda,  

Omluveni zastupitelé                                                 : MUDr. Miluše Sáblíková, Mgr. Alois Bouček  
Nepřítomni zastupitelé                               : PhDr. Vladimír Cisár  
S poradním hlasem : Mgr. Radek Vojta – tajemník MěÚ 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ a ředitelé městských společností 
 
Zasedání bylo zahájeno v 15:04 hodin a skončeno v 17:12 hodin. Z celkového počtu 23 
zastupitelů bylo přítomno 20 osob, 3 osoby nebyly přítomny, 2 zastupitelé byli omluveni. 
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 
hlasů. 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
0a / 17 / 2018 Schválení ověřovatelů zápisu 
0b / 17 / 2018 Schválení programu jednání  
0c / 17 / 2018 Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 16/2017 
0d / 17 / 2018 Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č. 16/2017 

1 / 17 / 2018 Informace z rady města 
2 / 17 / 2018 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 
3 / 17 / 2018 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací z grantových 

programů trenérů mládeže a sportovních a volnočasových aktivit – 
pravidelná činnost pro rok 2018 

4 / 17 / 2018 Majetkové převody 
5 / 17 / 2018 Dodatek s firmou SPH 
6 / 17 / 2018 Revokace rozhodnutí ZM ze dne 15.3.2017 a vyhlášení záměru 
7 / 17 / 2018 Souhlas se zřízením sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem a prohlášení o finanční podpoře 
8 / 17 / 2018 Základní školy - bezbariérovost 
9 / 17 / 2018 Rozpočtové opatření – optická síť 

10 / 17 / 2018 Schválení zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky Rozšíření a modernizace HW a SW – Město Bystřice nad 
Pernštejnem 

11 / 17 / 2018 Žádost veterán Tatra klubu  
12 / 17 / 2018 Schválení dotace OP VVV z výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 

vzdělávání II 
13 / 17 / 2018 Dotace firmy Cooper standard neziskovým organizacím 



0a/17/2018 : Schválení ověřovatelů zápisu 
Popis : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena Alena 

Brázdová, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Martin Svoboda a Josef Soukop 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Martina Svobodu a Josefa 
Soukopa. 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
Termín : splněno usnesením 

 
0b/17/2018 : Schválení Programu jednání 
Popis : Starosta navrhl doplnit Program jednání o body 12) a 13), které zastupitelé obdrželi 

elektronicky a zároveň jim byly předloženy v písemné formě na stůl před zasedáním. 
Mgr. Bárta ještě navrhl doplnit program o bod 14), ve kterém jako předseda 
kontrolního výboru žádal schválení Jednacího řádu KV a Statutu KV. Během 
projednávání tohoto bodu se rozvinula živá diskuze – viz audiozáznam. K názoru 
Mgr. Bárty a členů kontrolního výboru, že na tuto informaci mají právo, se vyjádřil 
Ing. Novotný. Ostatní zastupitelé - Mgr. Novák, Mgr. Moncmanová, paní Pečinková, 
pan Hanzlík, Mgr. Horák, starosta a místostarosta se vyjadřovali v tom smyslu, že by 
se jednalo o porušení zákona a hrozila by jim vysoká pokuta za toto zveřejnění. Po 
této diskuzi bylo hlasováno o schválení Programu jednání včetně předložených bodů 
12) a 13) a bod 14) nebyl do dnešního schválení Programu jednání zařazen. Program 
jednání byl schválen včetně doplněných bodů 12) a 13). 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Program jednání zastupitelstva včetně dodaných bodů 
12) a 13) s tím, že  bod 14) Kontrolního výboru nebude zařazen do dnešního jednání.  

Hlasování : Pro: 12 Proti: 4 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
Termín : splněno usnesením 

 
 

0c/17/2018 : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 16/2017 
Popis : Starosta města vyzval zastupitele města k podání námitek proti zápisu ze 

zastupitelstva města č. 16/2017. Žádné námitky nebyly vzneseny. 
Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 16/2017 bez 

námitek. 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
Termín : splněno usnesením 

 
 

0d/17/2018 : Kontrola plnění úkolů ze zápisu zastupitelstva města č. 16/2017 
Popis : Starosta města přednesl zastupitelstvu města řešení úkolů, které vyplynuly z usnesení 

č. 16/2017. Proti kontrole plnění úkolů nebyl vznesen žádný návrh na doplnění. Úkol 
z minulého zasedání - provedení terénních úprav po budování optické sítě na S I – 
tyto práce stále probíhají, úkol zůstává ke kontrole na příští zasedání ZM.  

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zápisu zastupitelstva 
města č. 16/2017.  

Zodpovídá : tajemník MěÚ 
Termín : splněno usnesením 
 
 



01/17/2018 : 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 : Zastupitelstvo města bere na vědomí informace z Rady města konaných v době od 
posledního zasedání zastupitelstva města. 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
Termín : splněno usnesením 
 

02/17/2018 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 
Popis : Tajemník Mgr. Radek Vojta podal informace o činnosti městského úřadu. Dal 

zastupitelům prostor vznést dotazy – zastupitelé neměli žádné připomínky, vyjádřili 
souhlas se stávajícím stavem na radnici a informace vzali na vědomí. 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti MěÚ Bystřice nad 
Pernštejnem. 

Hlasování : Pro:  20       Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
Termín : splněno usnesením 
 

3/17/2018 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací z grantových 
programů trenérů mládeže a sportovních a volnočasových aktivit – 
pravidelná činnost pro rok 2018 

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. 
Předkládáme zastupitelstvu ke schválení smlouvy přesahující 50.000,- Kč, na 
základě kterých město poskytne podporu z grantového programu trenérů mládeže a 
grantového programu sportovních a volnočasových aktivit – pravidelná činnost. 
Žádosti o fin. prostředky z obou programů byly projednány komisí sportu a mládeže 
dne 5. února 2018 a její návrh na rozdělení prostředků byl schválen radou města dne 
27.2.2018. Rada města také tento návrh doporučuje ke schválení zastupitelstvu 
města.  
Schválené rozdělení grantů a seznam veřejnoprávních smluv, které přesahují  
50.000,- Kč jsou uvedeny v příloze. 
 
Z jednání : S tímto bodem seznámila zastupitele Ing. Svobodová, ti jej projednali a 
bez připomínek schválili.  
 

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

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Svobodová 
Termín : splněno usnesením 
 

4 /17/2018 : Majetkové převody     
Popis  1,2) Firma Adoz Ložiska s.r.o. nás požádala o prodej pozemku p.č. 2971/2 o výměře 

8 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se pozemek, na kterém bylo 
vodárenské zařízení. Vzhledem k přeložce vodovodu na pozemcích firmy Adoz 



Ložiska s.r.o. toto zařízení ztrácí význam a již není potřeba a zaniká. Proto je 
možné tento pozemek prodat. Komise i rada doporučují tento převod ke 
schválení. Záměr byl zveřejněn. Souběžně byla řešena koupě pozemku pod 
účelovou komunikací v lokalitě zahrádek u Lesoňovic. I zde byla s firmou Adoz 
Ložiska s.r.o. koupě pozemků p.č. 2343/3 a p.č. 2342/4 dohodnuta. 

 
3) Manželé požádali město o majetkoprávní vypořádání pozemků kolem 

jejich nemovitosti, které dlouhodobě užívají. Digitalizací katastrální mapy není 
třeba dělat geometrický plán a lze řešit celé parcely. Komise i Rada doporučují 
tento převod ke schválení. Záměr byl zveřejněn.  

 
4) Již několik let se snažíme získat část pozemku p.č. 3010/5 v k.ú. Bystřice nad 

Pernštejnem o výměře cca 3700 m2, jedná se o bývalé zahradnictví před 
nemovitostmi Agrie Drásov na ulici Nový Dvůr. Tento pozemek by sloužil jako 
zázemí pro Eden.  V současné době je tento pozemek vlastněn Státním 
pozemkovým úřadem a vzhledem k tomu že jsou na něm stavby ve vlastnictví 
Agrie Drásov může SPÚ vydat tento pozemek pouze Agrii a s Agrií bychom to 
formou směny získali do vlastnictví. Část jejich nemovitosti je postavena na 
našem pozemku.  Druhá část původního pozemku by zůstala ve vlastnictví SPÚ 
a o tento má zájem Wera Werk s.r.o. . Jedinou cestou , jak ho může Wera Werk 
s.r.o. získat je výměnou za zemědělské pozemky , které musí mít dvakrát větší 
plochu a navíc se musí doplatit rozdíl v cenách . Proto nás vedení  Wera Werk  
s.r.o. požádalo  o prodej pozemku p.č. 2178/6 o výměře 7046 m2 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem. Tento pozemek byl předmětem smlouvy s firmou Eden Centre 
s.r.o. a městem. Usnesením Rady města z prosince 2017 byla dodatkem ke 
smlouvě tato parcela z nájemního vztahu vyjmuta a dále Rada schválila 
vyhlášení záměru na prodej tohoto pozemku. Wera Werk s.r.o. se k tomuto 
záměru přihlásila. Rada města doporučuje Zastupitelstvu tento převod ke 
schválení.  

 
5) Pan , vlastník pozemku (má zde vybudovánu provozovnu) v bývalém 

areálu tírny v Domanínku nás požádal o prodej sousedního pozemku, který 
bude potřebovat pro další rozšíření jeho podnikatelských aktivit. Komise i Rada 
doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení. Záměr byl zveřejněn.  

 
6) ČR - Úřad pro zastupování státu nám nabídl bezúplatný převod podílu na 

pozemku pod naší komunikací v Rovném. Pro podpis smlouvy je nutné 
schválení zastupitelstva.  

 
7) V roce 2011 jsme uzavřeli smlouvu o právu provést stavbu s ŘSD na stavbu 

komunikace pro nemotorovou dopravu podél silnice I/19 v k.ú. Rozsochy a 
Kundratice u Rozsoch. Součástí smlouvy byl i závazek ze strany ŘSD, že po 
kolaudaci stavby nám pozemky, které budou dotčeny stavbou, bezúplatně 
převede. V roce 2015 byla provedena kolaudace a požádali jsme ŘSD o 
bezúplatný převod těchto pozemků. Bohužel změnou zákona o majetku státu již 
nemůže ŘSD tyto pozemky vydat přímo městu, ale musí je vyřadit pro 
nepotřebnost (toto trvalo skoro 2 roky) a převést je do vlastnictví ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Toto již proběhlo v měsíci lednu 
2018 a město o tyto pozemky požádalo Úřad pro zastupování státu. Pro 
bezúplatný převod na město je nutné schválení Zastupitelstvem města. 



 
8,9) P.  a p.  požádali město o prodej pozemků v lokalitě 

průmyslové zóny v Domanínku. Komise i Rada doporučuj vyhotovení GP. 
Záměry byly zveřejněny. Rada doporučuje Zastupitelstvu měst tyto převody ke 
schválení. 

Z jednání : Starosta města Ing. Karel Pačiska předložil zastupitelům ke schválení 
Majetkové převody, ti je projednali v jednotlivých bodech, hlasovali o nich jako 
o celku a bez připomínek schválili. 

 
Usnesení : 1) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2971/2 o výměře 8 m2 v k.ú. 

Bystřice nad Pernštejnem firmě Adoz Ložiska s.r.o. Cena 30 Kč/m2. 
 
2) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 2343/3 o výměře 191 m2 a p.č. 

2342/4 o výměře 52 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od firmy Adoz Ložiska 
s.r.o.  Cena 30 Kč/m2.  

 
3) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 1272  o výměře 108 m2, p.č. 

1274 o výměře 15 m2, p.č. 1275 o výměře 28 m2  a p.č. 1271 o výměře 161 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM manželům  Cena p.č. 
1272,1274,1275 činí 150 Kč/m2 a p.č 1271 činí 80 Kč/m2. 

 
4) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 2178/6 o výměře 7046 m2 v k.ú. 

Bystřice nad Pernštejnem firmě WeraWerk s.r.o. Cena 20 Kč/m2. 
 
5) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 72/18 o výměře 2664 m2  

v k.ú Domanínek panu . Cena 200 Kč/m2 + DPH.  
 
6) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod  22/80 pozemku p.č. dle GP 

675/3 o výměře 219 m2 v k.ú. Rovné od ČR-Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na město Bystřice nad Pernštejnem. 

 
7) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č. 883/5 o výměře 127 m2 , 

p.č. 883/6 o výměře 150 m2 v k.ú. Rozsochy a p.č. 961/2 o výměře 1465 m2 
v k.ú. Kundratice u Rozsoch z vlastnictví ĆR-Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.  

 
8) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. (dle GP ) 61/2 o výměře 1500 

m2 v k.ú. Domanínek panu . Cena 200 Kč/m2 + DPH. Podmínkou je 
zřízení předkupního práva do zahájení stavby a dále závazek do 2 let od podpisu 
smlouvy zahájení stavby. 

 
9) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. (dle GP ) 61/10 o výměře 

1500 m2 v k.ú. Domanínek panu  Cena 200 Kč/m2 + DPH. 
Podmínkou je zřízení předkupního práva do zahájení stavby a dále závazek do 2 
let od podpisu smlouvy zahájení stavby. 

 : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
 Zodpovídá : Ing. Buchta  
 Termín :  
 
 



5/17/2018 : Dodatek č. 3  ke smlouvě o uzavření smlouvy budoucí kupní   
Popis               :

  
V srpnu 2015 Město Bystřice n.P. uzavřelo s firmou SPH stavby s.r.o. Smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy kupní. Podmínkou prodeje bylo vybudování potřebné 
infrastruktury a její následný převod do majetku města. Ke smlouvě byly již 
uzavřeny 2 dodatky. První dodatek měnil způsob výstavby vodovodu a splaškové 
kanalizace, kterou budoval Svaz vodovodů a kanalizací z příspěvku, který SPH 
Stavby s.r.o. darovaly městu a město jej převedlo na Svaz vodovodů a kanalizací. 
Druhý dodatek řešil výši tohoto příspěvku. Třetí dodatek, který je přílohou tohoto 
usnesení řeší způsob převodu infrastruktury na město. Z důvodů účetních a daňových 
a ze způsobu zařazení do majetku město tuto infrastrukturu odkoupí za 3 % 
z pořizovacích nákladů investora. Uplatňuje se stejný princip jako u kupní smlouvy 
s firmou Stavoflos s.r.o., která byla uzavřena v loňském roce. 
 
Z jednání : Tento materiál předložil zastupitelům ke schválení Ing. Buchta, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č.3 ke  Smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy kupní ze dne 6.8.2015 mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a 
firmou SPH Stavby s.r.o., který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 

 Zodpovídá : Ing. Buchta  
 Termín :  

 
6/17/2018 : Revokace usnesení Zastupitelstva a vyhlášení záměru  

Popis               :
  

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání č.13 ze dne 15.3.2017 prodej 
pozemku p.č. 3062/9 o výměře 1348 m2 (dle GP) v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem za 
podmínky vybudování potřebné infrastruktury firmě Moravotech a.s. Firma měla 
vybudovat bytový dům pro seniory. V červnu 2017 jim předložen návrh kupní 
smlouvy. Od té doby firma odkládá jednání a podpis smlouvy. Nedávno se objevila 
nová firma Senior Domy Pohoda a.s., která by měla v Bystřici nad Pernštejnem 
zájem vybudovat domov pro seniory, domov se zvláštním režimem v souladu s §49 a 
§50 zákona č. 108/2006 Sb. Rada města projednala tuto nabídku a doporučuje 
Zastupitelstvu města revokovat svoje usnesení o prodeji firmě Moravotech a.s. a 
vyhlásit nový záměr se stejnými podmínkami na vybudování infrastruktury jako u 
Moravotechu a.s., avšak se změnou charakteru služeb. 
 
Z jednání : Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Buchta, na dotazy 
Ing. Novotného a pana Hanzlíka odpověděli starosta a Ing. Buchta – viz 
audiozáznam. Poté byl zastupiteli bod schválen.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města  
1) revokuje svoje usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 13 ze dne 

15.3.2017  majetkové převody pod bodem 17 – tj. prodej pozemku firmě 
Moravotech a.s.   

2) schvaluje nové vyhlášení záměru v tomto znění:  
Město  Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje záměr na prodej pozemků  části  p.č. 
3062/1, 3060, 3061, 3063, 3052/34 o výměře cca  1500  m2  v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem za účelem výstavby Domova pro seniory, domova se zvláštním režimem 
s kapacitou cca 100 lůžek v zastavitelné ploše Z11 určené Územním plánem Bystřice 
n.P.  pro bytovou výstavbu.  Cena 500 Kč/m2 + DPH pod zastavěnou plochou 



Domova pro seniory. Okolí Domova pro seniory zůstane veřejným prostranstvím 
v majetku města.  
Bytový dům bude mít max. 4 NP s plochou nebo pultovou střechou bez možnosti 
využití podkroví. 
Podmínkou je vybudování  

a) technické i dopravní infrastruktury (prodloužení jednotlivých řadů), která 
bude po vydání kolaudačního souhlasu převedena do majetku jednotlivých 
správců (dodavatelů) – elektrické rozvody – E.ON , vodovody a splaškové 
kanalizace – Svaz vodovodů a kanalizací, dešťové kanalizace, teplovod, 
komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, místní rozhlas, datová síť – město,  

b) parkovacích míst dle počtu bytů a ozelenění předmětných pozemků. 
Předmětem prodeje nebudou pozemky určené pro stavbu komunikací, parkovišť,    
inženýrských sítí a veřejná prostranství. 
 
Bližší specifikace nutné technické infrastruktury k vybudování: 

- Obousměrná komunikace šíře 6 m délky cca 125 m 
- Kolmé stání o min. počtu parkovacích míst 60% z počtu bytových jednotek 
- Kačírkový pás šíře 0,8 m mezi chodníkem a kolmým stáním. 
- Chodník  ze zámkové dlažby š. 2 m délky cca 125 m 
- Přípojka splaškové kanalizace  cca 15 m 
- Prodloužení kanalizačního řadu délky cca 35 m, DN 250 
- Přípojka dešťové kanalizace cca 15 m 
- Odvodnění komunikace – dešťová kanalizace délky cca 100 m, DN 300 
- Odvedení dešťových vod z komunikace a bytového domu do otevřeného 

rygolu na pozemku 3059/2 a 3052/43 délky cca 70 m, DN 300 
- Rozvod VO+RO+ HDPE délky cca 105 m + 4 ks pouličních lamp 
- Teplovodní přípojka délky cca 70 m 
- Prodloužení vodovodního řádu o cca 30m, alternativně přípojka na stávající 

vodovodní řad v závislosti na podmínky VaS. Žďár nad Sázavou. 
- Kontajnerové stání pro komunální odpad a tříděný odpad. 
- Případné prodlužované inženýrské sítě budou vyvedeny min. 3 m za zpevněné 

plochy tak, aby se v dalších etapách na ně mohlo napojit. 
 
Součástí záměru je i zákres předmětných požadavků do řešeného území. 
Dokumentaci k územnímu rozhodnutí musí odsouhlasit město. V kupní smlouvě bude 
definováno předkupní právo pro prodávajícího a termín, začátku realizace staveb. 
Součástí projektu k vydání územního rozhodnutí bude  plánovací smlouva, která 
bude řešit problematiku dopravní a technické infrastruktury ve vztahu mezi 
investorem a  městem Bystřice nad Pernštejnem. V případě, že kupující bude mít 
úmysl změnit územní rozhodnutí, má povinnost tuto změnu nejdříve předložit městu 
ke schválení a poté zažádat o případnou změnu územního rozhodnutí na stavební 
úřad. Kupující hradí vynětí pozemků ze ZPF. 

 : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
 Zodpovídá : Ing. Buchta  
 Termín :  
 
07/17/2018 : Souhlas se zřízením sociální služby domov pro seniory a domov se 

zvláštním režimem a prohlášení o finanční podpoře 
Popis : V únoru 2018 se na  město obrátil investor- Senior domy Pohoda a.s., sídlo Třinec, 

zastoupený předsedou představenstva Tomášem Dubským, se záměrem vybudovat 



v Bystřici n.P. Domov pro seniory. Akciová společnost provozuje tři domy pro 
seniory, v Třinci, Českém Těšíně a v Jablunkově. 
V Domově pro seniory by byla poskytovaná pobytová služba pro osoby, které mají 
sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné osoby. Jednalo by se o sociální službu domov pro seniory  ( 32 lůžek) a 
domov se zvláštním režimem (68 lůžek, jedná se především o onemocnění demencí). 
Potřebnost těchto služeb je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb v Bystřici n.P. schváleným na období  2017-2022. 
Sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina (KV) mohou 
požádat Krajský úřad Kraje Vysočina ( KÚKV) o příspěvek na vyrovnávací platbu 
(jde o formu veřejné podpory).  Senior domy Pohoda a.s. proto podali žádost o 
zařazení do sítě soc. služeb v KV.  Součástí žádosti je podle zásad KÚKV prohlášení 
obce o spolufinancování soc. služby, v případě výše uvedených služeb se jedná o 5% 
spoluúčast. Příspěvek města by podle stanoviska společnosti Senior domy Pohoda 
a.s. činil 789 000,-Kč na obě služby, což je méně, než požadovaných 5% spoluúčasti 
dle zásad financování soc. služeb v KV.  
V případě zájmu je možno navštívit Domov pro seniory v Jablunkově. 
Bližší informace o fungování služeb a lokalizaci záměru naleznete v příloze.  
 
Z jednání : Tento bod předložila zastupitelům k projednání a schválení PhDr. 
Lukšová. Mgr. Bárta vznesl dotaz, podle čeho se budou do domova umísťovat občané 
a zda obyvatelé Bystřice n.P. budou nějak zvýhodněni -  odpověděla PhDr. Lukšová 
– přednost budou mít občané s trvalým pobytem v našem městě. Poté byl tento bod 
schválen.  

Usnesení :  Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí se zřízením sociální služby 
domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, provozované společností Senior 
domy Pohoda a.s., a prohlašuje, že se bude podílet na spolufinancování těchto 
sociálních služeb.  

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval : 3  
Zodpovídá : Lukšová Drahomíra 
Termín :  Splněno usnesením 
 
08/17/2018 : Základní školy – bezbariérové úpravy a další opatření v rámci dotace 

IROP 
Popis : Integrovaný regionální operační program vypsal již na konci roku 2016 výzvu na 

příjem dotací zaměřený na vybrané modernizační aktivity pro základní školy. Obě 
námi zřizované základní školy se do výzvy přihlásily a po dlouhém hodnocení a 
posuzování bylo oběma na přelomu let 2017/2018 vyhověno. 

Realizace akce v obou školách má jako termín definitivního dokončení uveden až 
květen roku 2019, avšak významnou část projektu tvoří stavební práce (u ZŠ TGM 
velmi významnou, u Nádražní relativně méně) a tyto je velmi žádoucí zrealizovat 
během letních prázdnin 2018. Proto vybraná poradenská firma pracuje intenzívně na 
přípravě zadávacích dokumentací (bude jich více – v každé škole je celková zakázka 
ještě tematicky rozdělena na stavbu, dodávky vybavení, dodávky informačních 
technologií apod.) výběrových řízení tak, aby se přinejmenším stavební práce 
opravdu podařilo provést o prázdninách. 

V době schvalování rozpočtu města pro rok 2018 nebylo definitivně rozhodnuto o 
uvedených dotacích, proto se výdaj na realizaci akcí stejně tak jako příjem dotace 
v návrhu rozpočtu neobjevil. Aby bylo nyní možno spustit výběrová řízení a na 



jejich základě podepsat smlouvy s vybranými dodavateli, je nutno formou 
rozpočtového opatření dostat výdaje do upraveného rozpočtu 2018. S příjmy 
z dotace pro rok 2018 nemůžeme bohužel počítat, protože financování evropských 
dotací probíhá tzv. „ex post“, tj. vždy s víceměsíčním zpožděním po ukončení každé 
etapy projektu, což prakticky znamená, že letos nedostaneme dotaci buď vůbec 
žádnou, nebo jen naprosto nevýznamnou (pouze z výdajů na přípravu projektu a to 
budou možná jen desetitisíce). Druhá nejasnost je to, kolik bude zaplaceno letos a 
kolik zbude na příští rok – z důvodu opatrnosti nyní dávám do návrhu rozpočtového 
opatření veškeré výdaje za celý projekt s tím, že nespotřebované zdroje na konci 
roku převedeme do roku následujícího. 

Na ZŠ TGM se celkové výdaje očekávají ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH, dotace ve 
výši 90 % po odečtení výdajů nezpůsobilých činí asi 10,0 mil. Kč. Z hlediska výdajů 
rozpočtu ovšem nutno pracovat s cenou včetně daně z přidané hodnoty, tj. s částkou 
13,8 mil. Kč. V případě ZŠ TGM je nositelem projektu a příjemcem dotace přímo 
město Bystřice jako majitel budovy školy, proto je uvedená částka rozpočtovaným 
výdajem města na realizaci projektu „bezbariérovost ZŠ TGM“. 

U ZŠ Nádražní na rozdíl od ZŠ TGM nenastává nárok na odpočet DPH, proto zde 
nemá smysl uvádět ceny bez daně, ale pouze celkovou předpokládanou výši výdajů 
včetně DPH,  a to 13,6 mil. Dotaci po odečtení předpokládaných nezpůsobilých 
výdajů očekáváme ve výši 11,9 mil. Protože však na Nádražní škole je příjemcem 
dotace nikoliv město nýbrž samotná škola – příspěvková organizace jako 
provozovatel školy, je nutno částku 13,6 mil. ještě rozdělit na dvě hromádky a to na 
vratnou přechodnou finanční výpomoc do doby vyplacení dotace ve výši 11,9 mil. a 
na příspěvek (navíc ještě s ohledem na charakter výdajů rozdělený částečně na 
investiční a částečně na neinvestiční) na krytí spoluúčasti k dotaci, tj. ve výši 1,7 mil.  

Pro přehlednost a srozumitelnost závěrečná rekapitulace : 

výdaje ZŠ TGM                                                         13,8 mil. 
vrácená DPH na ZŠ TGM                                          -2,4 mil. 
dotace ZŠ TGM                                                        -10,0 mil. 
spoluúčast k dotaci ZŠ Nádražní                                 1,7 mil. 
přechodná fin. výpomoc ZŠ Nádražní                       11,9 mil. 
vrácená přechodná finanční výpomoc ZŠ Nádražní -11,9 mil. 
celkem, tj. spoluúčast města                                         3,1 mil. 
 
Z jednání : Tento bod navrhovaný Ing. Sitařem zastupitelstvu ke schválení byl bez 
připomínek odsouhlasen. 

Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření na financování bezbariérových úprav a 
dalších opatření v základních školách realizovaných v rámci dotovaných projektů z 
Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 27,4 mil. Kč. 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Sitař 
Termín :  
 
9/17/2018 : Rozpočtové opatření – převod finančních zdrojů na dofinancování akce 

z roku 2017 
Popis : Podobně jako podání na jednání Rady města musím tento bod začít omluvou – před 

koncem roku 2017 jsem pečlivě  nepočítal a podcenil jsem procesní souvislosti. 

Akce „Optická síť města Bystřice nad Pernštejnem-1. etapa“, jejíhož dodavatele 



jsme vysoutěžili v polovině loňského roku, má smluvní termín dokončení až v tomto 
roce, avšak peníze na realizaci jsme měli v podstatě všechny v rozpočtu roku 2017. 
Bylo zřejmé, že část peněz, které nebudou v roce 2017 použity, bude nutno v určité 
chvíli převést do rozpočtu 2018 a moje představa byla, že počkám na konec roku, 
kdy dle skutečné fakturace a skutečných plateb zjistím, kolik bylo uhrazeno a kolik 
zbylo, a  poté dám do Rady návrh na rozpočtové opatření. Podcenění bylo v tom, že 
jsem si nespočítal aspoň nahrubo, o kolik peněz se jedná, protože kdybych to udělal, 
zjistil bych, že nám toho na letošek zbývá ještě tolik, že to násobně překračuje 
kompetence rady. Proto jsem první Radě v roce 2018 předložil žádost o dílčí 
rozpočtové opatření, abych mohl průběžně platit faktury a nyní Zastupitelstvu 
předkládám návrh rozpočtového opatření na kompletní dofinancování akce „Optická 
síť města Bystřice nad Pernštejnem-1. etapa“. 

Dosavadní finanční bilance akce vypadá takto: 

                                                                       bez DPH       včetně DPH 
výdaj roku 2017                                             6,3 mil.                 7,6 mil. 
výdaj roku 2018 – stavba                               4,4 mil.                 5,3 mil.  
ostatní výdaje (stavební dozor apod.)            0,2 mil.                 0,3 mil.   6,3 mil. 
rezerva                                                           0,6 mil.                 0,7 mil. 
celkem                                                         11,5 mil.               13,9 mil. 

Na realizaci této akce jsme od SATTu vyinkasovali v roce 2017 nájemné dopředu 
v celkové výši 11,5 milionu korun. 

K dofinancování v roce 2018 nám zbývá celkem 6,3 mil. Kč včetně DPH, tuto částku 
prosím převést do rozpočtu roku 2018. 

Z jednání : Zastupitelstvo projednalo a bez připomínek schválilo tento bod 
předložený Ing. Sitařem. 

Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření ve výši 6,3 mil. Kč na dofinancování 
realizace akce „Optická síť města Bystřice nad Pernštejnem-1. etapa“ (převod 
nevyužitých zdrojů rozpočtu roku 2017). 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Sitař 
Termín :  
 
10/17/2018 : Schválení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Rozšíření a 

modernizace HW a SW – Město Bystřice nad Pernštejnem“ 
Popis : IROP 28 

Rada města svým usnesením č. 9/17/2016 schválila podání žádosti o dotaci k výzvě 
č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 
Následně Rada města schválila usnesením č. 11/1/2017 Smlouvu na Zpracování 
Studie proveditelnosti k výzvě č. 28 firmou Regionální rozvojová agentura s.r.o. 
Tato firma zpracovala studii proveditelnosti, která byla následně konzultována i 
s vedoucím odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Petrem 
Pavlincem. 
Financování této akce bylo schváleno Zastupitelstvem města Bystřice nad 
Pernštejnem usnesením č. 7/16/2017, tj. schválením rozpočtu města 2018 v kapitole 
„Správa a samospráva“ – výzva IROP 28, kde byla alokovaná částka 15 mil. Kč. 
Žádost o podporu projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005657 s názvem 
"Rozšíření a modernizace HW a SW - Město Bystřice nad Pernštejnem" byla IROP 



doporučena k financování.  
Na základě této informace je nutné postoupit do závěrečné fáze realizace a to 
výběrového řízení na dodavatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadlimitní 
veřejnou zakázku, byla na organizaci zadávacího řízení a zajištění realizačního 
managementu k projektu s názvem „Rozšíření a modernizace HW a SW – Město 
Bystřice nad Pernštejnem“ uzavřena příkazní smlouva s firmou Regionální rozvojová 
agentura s.r.o. 
Tato firma zpracovala zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, vč. 
návrhu Smluv o dílo. V příloze naleznete základní zadávací dokumentaci. 
Ostatní podklady, tj. Specifikace předmětu plnění či Obchodní podmínky ve formě 
návrhu smluv o dílo naleznete na webových stránkách města v podkladech pro 
zastupitele. 
 
IROP 10 
Usnesením rady města č. 1/11/2017 byla schválena realizace VŘ na dodavatele 
studie proveditelnosti a zpracovatele žádosti o dotaci z výzvy IROP 10 – 
kybernetická bezpečnost a následně usnesením rady města č. 17/13/2017 schválena 
společnost WebSport & Consulting service s.r.o. jako dodavatel těchto prací. Studie 
proveditelnosti byla zpracována a žádost podána. 
Financování této akce bylo schváleno Zastupitelstvem města Bystřice nad 
Pernštejnem usnesením č. 7/16/2017- schválením rozpočtu města 2018 v kapitole 
„Správa a samospráva“ – výzva IROP 10, kde byla alokovaná částka 9 mil. Kč. 
V současné době nám bylo sděleno, že je dotace IROP vyčerpána. 
Vzhledem k legislativě GDPR je však i bez dotace nutné okamžitě zajistit tyto 3 
podmínky (vše realizuje tak, aby mohlo dojít případně k následnému refinancování 
z dotačního programu IROP): 
1) Zpracování analýz a interního předpisu v souladu s nařízením GDPR – bylo 

realizováno poptávkové řízení na dodavatele, kde nejvýhodnější nabídková cena 
byla od firmy OTYR s.r.o. výši 380.440,-Kč bez DPH. Smlouva o dílo bude 
předložena radě města ke schválení na následující schůzi. 

2) Zajištění technických prostředků pro Kyberbezpečnost a GDPR pro MěÚ 
Bystřice n.P. – tj, nákup HW pro zajištění IT technologií města v souladu 
s GDPR. Výběrové řízení na předmětnou dodávku realizovala na základě 
příkazní smlouvy firma WebSport & Consulting service s.r.o. Nejvýhodnější 
nabídková cena byla od firmy AutoCont CZ a.s. ve výši 1.890.000Kč bez DPH. 

3) Zajištění výkonu pověřence GDPR – v současné době jsme zrušili VŘ na 
externího pověřence GDPR pro město a jeho příspěvkové organizace, neboť nám 
pomoc nabídl prostřednictvím mikroregionu Svaz měst a obcí, který na realizaci 
této funkce získal dotaci. Této nabídky bychom rádi využili a prostřednictvím 
Mikroregionu Bystřicko se Svazem intenzivně jednáme. 
 

Z jednání : Tajemník MěÚ Mgr. Radek Vojta tento materiál předložil zastupitelům 
ke schválení, ti neměli žádné připomínky a schválili jej.  

Usnesení : Zastupitelstvo města  
1) schvaluje Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Rozšíření a 

modernizace HW a SW – Město Bystřice nad Pernštejnem“ 
2) bere na vědomí  

a) stav dotace z výzvy IROP 10 
b) výsledek výběrového řízení na dodavatele Zpracování analýz a interního 

předpisu v souladu s nařízením GDPR – firma OTYR s.r.o., cena 



380.440,-Kč bez DPH 
c) výsledek výběrového řízení na dodavatele technických prostředků pro 

Kyberbezpečnost a GDPR pro MěÚ Bystřice n.P - firma AutoCont CZ 
a.s., cena 1.890.000Kč ,-Kč bez DPH 

d) řešení pověřence GDPR pro město Bystřice nad Pernštejnem a jeho 
příspěvkové organizace v kooperaci se Svazem měst a obcí 

Hlasování : Pro: 16 Proti: 1 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Vojta R. 
Termín : Usnesením 
 
11/17/2018 : Žádost veterán Tatra klubu 
Popis : Spolek veterán Tatra klub provozuje Depozit veterán Tatra klubu v budově bývalého 

lihovaru, zároveň je také pořadatelem několika velkých bystřických akcí (např. 
setkání veteránů). V roce 2017 museli zrušit provoz Malého muzea malých motocykl 
z provozních důvodů a přemístit ho do budovy lihovaru. Přestavba pro tuto expozici 
stála více než 300 tis. Kč. Jelikož se jedná o ojedinělou expozici, turisticky 
zajímavou, ovšem zatím nevýdělečnou, žádá spolek o finanční příspěvek – viz. 
žádost.  
Rada města žádost projednala a doporučuje zastupitelstvu poskytnutí příspěvku 
veterán tatra klubu Bystřice nad Pernštejnem ve výši 150tis. Kč na vybudování 
expozice Malého Muzea Malých Motocyklů v budově bývalého lihovaru. 
Organizovaný vstup pro žáky MŠ a ZŠ bystřických škol v rámci výuky bude zdarma 
po dobu 5ti let 
 
Z jednání : Místostarosta MěÚ Mgr. Josef Vojta seznámil zastupitele s Žádostí 
veterán Tatra klubu, ti ji projednali bez připomínek a schválili.  

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku veterán tatra klubu Bystřice nad 
Pernštejnem ve výši 150tis. Kč na vybudování expozice Malého Muzea Malých 
Motocyklů v budově bývalého lihovaru za podmínky, že organizovaný vstup pro 
žáky MŠ a ZŠ bystřických škol v rámci výuky bude zdarma po dobu 5ti let. 

 Hlasování : Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 4 Nehlasoval: 4 
 Zodpovídá : místostarosta  
 Termín :  
 
12/17/2018 : Schválení dotace OP VVV z výzvy č. 02_17_047 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY 

ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II  
Popis : Rada města svým usnesením č. 19/15/2017 ze dne 31.10.2017 odsouhlasila zapojení 

do navazujícího projektu MAP a tedy podání žádosti. Žádost na tento projekt byl 
předložen ke schválení formálně i věcně na částku 9 252 730,20 se spoluúčastí města 
5%, s realizací od 1.2.2018 – 30.6.2021. Pětiprocentní spoluúčast je kompenzována 
formou spoluúčasti na zajištění 0,3 úvazků ze stávajících zaměstnanců MěÚ. 
Z tohoto důvodu by čerpání dotace nemělo mít vliv na rozpočet města, případné 
náklady se budou řešit ze schválených mzdových prostředků z položky „Správa“. 
Dne 6. 3. 2018 byla schválena dotace z výzvy, název projektu: MAP II rozvoje 
vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577 
Realizace je zajištěna: od 1.2.2018 - 1,5 úvazku, od 1.6.2018 - 2,0 úvazky, od 
1.1.2019 - 3,0 úvazky (+ po celou dobu 0,3 kompenzace spoluúčasti). Z tohoto 
důvodu Rada města bude schvalovat navýšení počtu zaměstnanců zařazených do 
Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem na dobu určitou. 



Cíl projektu: Pokračovat v činnosti a aktivitách MAP I. Podpora pedagogů, škol, 
školek, dětí a žáků. Financování aktivit podporujících spolupráci škol na území 
Bystřicka a spolufinancovat aktivit již probíhající (Den lesa, výtvarná soutěž, 
mezigenerační vzdělávání, projektové dny škol…). 
 
Z jednání :  Po předložení tohoto bodu zastupitelům ke schválení tajemníkem MěÚ 
Mgr. Radkem Vojtou osvětlila situaci ve školách a školkách Mgr. Moncmanová. Poté 
zastupitelstvo bod odsouhlasilo.  

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z výzvy č. 02_17_047 MÍSTNÍ AKČNÍ 
PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II OP VVV, název projektu: MAP II rozvoje 
vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577. Výše schválené dotace: 9 252 730,20 Kč. 
Spoluúčast města 5 %, tj. 462.636,5 Kč za celé trvání projektu, které bude formou 
spoluúčasti na 0,3 úvazků zaměstnanci města. Zastupitelstvo města schvaluje 
zajištění akce následovně: od 1.2.2018 - 1,5 úvazku, od 1.6.2018 - 2,0 úvazky, od 
1.1.2019 - 3,0 úvazky.  
Zastupitelstvo města pověřuje finanční odbor k provedení rozpočtové opatření na rok 
2018. 

Hlasování : Pro: 17 Proti: 1 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Vojta R. 
Termín : Usnesením 
 
13/17/2018 : Dotace firmy Cooper standard neziskovým organizacím 
Popis : Firma Cooper standard mění podmínky financování neziskových organizací v našem 

městě. Vedení společnosti žádá zastupitelstvo města, aby bylo prostředníkem 
v rozdělování těchto příspěvků jednotlivým organizacím. V průběhu roku bude 
poukázána finanční částka na naše město s rozpisem komu tyto prostředky poukázat. 
Jedná se tedy pouze o zprostředkování této finanční operace. V současné sobě máme 
informaci o přeposlání financí pro SK Bystřice n.P. ve výši 100 000,- Kč a BK Zubři 
Bystřice n.P. ve výši 100 000,- Kč. Není vyloučeno, že v průběhu roku budou tyto 
prostředky navýšeny, nebo budou další pro jinou organizaci. Celá operace nemá vliv 
na stav financování našeho města. 
 
Z jednání : Ohledně tohoto bodu pohovořil a podal informace starosta města Ing. 
Karel Pačiska, zastupitelé neměli žádné připomínky a bod schválili.  

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice n.P.  souhlasí s přeposláním obdržených finančních 
prostředků SK Bystřice n.P. ve výši 100 000,- Kč a BK Bystřice n.P. ve výši 
100 000,- Kč. Dále pověřuje Odbor financí přeposíláním případných dalších částek 
poskytnutých firmou Cooper standard neziskovým organizacím. 

Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Ing. Pačiska 
Termín : usnesením 
 
R ů z n é   : 
Starosta informoval zastupitele : 
- o nové ordinaci  na Poliklinice v Bystřici n.P.  
- o odchodu Ing.  z pozice ředitele Eden centra 
- o připravované výstavbě wellness centra ve sportovní zóně s možností jeho pronájmu Mgr.  
   
- o průběhu vyřizování žádosti pana  



- o setkání učitelů dne 5.4.2018 
- o zahájení hudebního festivalu Concentus Moraviae dne 1.6.2018 v Bystřici n.P.  
- o možnosti výstavby betonárky PKS 
- o přípravě letního filmového festivalu v Bystřici n.P. 
 
Interpelace členů Zastupitelstva města : 
Mgr. Bárta : nejdříve rezignoval na funkci předsedy kontrolního výboru, tajemník MěÚ Mgr. 
Radek Vojta jej požádal o dodání písemné rezignace – Mgr. Bárta vzal připomínku na 
vědomí. Pak vznesl dotaz ohledně budování Centrálního dětského hřiště – odpověděl 
místostarosta MěÚ Mgr. Josef Vojta.  
 
Ing. Novotný : jako člen kontrolního výboru sdělil, že rezignuje na členství v KV a svou 
rezignaci pošle i  písemně.  
 
Ing. Samek : znovu zahájil diskuzi na téma Eden centrum a dotazoval se na kontrolu mezd 
v této organizaci. Opět se na toto téma rozvinula živá diskuze – viz audiozáznam – do které se 
zapojili paní Pečinková, Ing. Novotný, místostarosta, starosta, Mgr. Novák, pan Hanzlík a 
Ing. Mašík.  
 
MVDr. Dvořák : vznesl dotaz ohledně pokračování rozvoje optické sítě – odpověděl Ing. 
Sitař. Dále jej zajímalo, kde je plánována nová betonárka PKS – odpověděl starosta. 
 
Diskuse občanů : 

: přednesl svůj názor na neutěšený stav kolem kulturního domu, špatné 
parkování, možnost umístění kamer, nedostatek parkovacích míst a málo zeleně – odpověděl 
starosta, ještě nebyly ukončeny práce v této lokalitě, další etapa teprve probíhá.  
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  14.03.2018 
 
 
 
 
 
               Mgr. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               
            místostarosta města                              starosta města 
 
 
 

……………………………………. 
Mgr. Martin Svoboda, ověřovatel zápisu 

 
 
 

……………………………………. 
Josef Soukop, ověřovatel zápisu 

 
 
 

 




