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ZÁPIS 
ze zasedání 

Zastupitelstva m ěsta Byst řice na Pernštejnem 
 

č. 18/2018 
konaného dne 13.6.2018  

v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Peršntejnem 
 
 
 

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, MVDr. Petr Dvořák, Petr 
Hanzlík, Ing. Josef Samek, Ing. Hicham Nemrah, Josef Soukop, MUDr. 
Miluše Sáblíková, Mgr. Alois Bouček, PhDr. Vladimír Cisár 

Omluveni zastupitelé : Mgr.Martin Bárta, Ing. Zdeněk Mašík, Mgr. Martin Svoboda 
Nepřítomni zastupitelé : Mgr.Martin Bárta, Ing. Zdeněk Mašík, Mgr. Martin Svoboda 
S poradním hlasem : Mgr. Radek Vojta 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ a ředitelé městských společností 
 
Zasedání bylo zahájeno v 15:05 hodin a skončeno v 17:30 hodin. Z celkového počtu 23 
zastupitelů bylo přítomno 20 osob, 3 osoby nebyly přítomny, 3 zastupitelé byli omluveni. 
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 
hlasů. 
 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
0a / 18 / 2018 Schválení ov ěřovatel ů zápisu  
0b / 18 / 2018 Schválení programu jednání  
0c / 18 / 2018 Námitky proti zápisu ze zastupitelstva m ěsta č. 17/2018 
0d / 18 / 2018 Kontrola pln ění úkol ů ze zastupitelstva m ěsta č. 17/2018 

1 / 18 / 2018 Informace z  rady m ěsta 
2 / 18 / 2018 Informace o činnosti M ěÚ Byst řice n.P.  
3 / 18 / 2018 Kupní smlouva o z řízení předkupního práva a smlouva o budoucí 

vzájemné spolupráci  
4 / 18 / 2018 Majetkové p řevody  
5 / 18 / 2018 Zpětvzetí výpov ědi ze smlouvy o nájmu – MEZ, a.s. 
6 / 18 / 2018 Zprávy o investicích  
7 / 18 / 2018 Smlouva o návratné finan ční výpomoci a dotaci z  rozpo čtu m ěsta 
8 / 18 / 2018 Rozpočtová opat ření 
9 / 18 / 2018 Závěrečný účet Města Byst řice na d Pernštejnem za rok 2017  

10 / 18 / 2018 Účetní závěrka Města Byst řice nad Pernštejnem za rok 2017  
11 / 18 / 2018 Zhodnocení volných finan čních prost ředků 
12 / 18 / 2018 Darovací smlouvy  
13 / 18 / 2018 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací na rok 2018 



14 / 18 / 2018 Schválení obecn ě závazné vyhlášky č. 1/2018 
15 / 18 / 2018 Stanovení po čtu členů Zastupitelstva M ěsta Byst řice nad Pernštejnem 

pro volební období 2018 -2022 
 
0a/18/2018 : Schválení ov ěřovatel ů zápisu  
Popis  : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena Alena 

Brázdová, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi  Ing. Pavel Koscielniak a pan Antonín Tulis.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Koscielniaka a pana 
Antonína Tulise. 

 

Hlasování  : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
0b/18/2018 : Schválení Programu jednání  
Popis  : Program jednání ZM Bystřice n.P. č. 18/2018 předložil zastupitelům ke schválení 

starosta města Ing. Karel Pačiska, ti jej projednali bez připomínek a schválili.  
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje Program jednání zastupitelstva č. 18/2018 dne 
13.6.2018. 

 

Hlasování  : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
0c/18/2018 : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva m ěsta č. 17/2018 
Popis  : Starosta města vyzval zastupitele města k podání námitek proti zápisu ze 

zastupitelstva města č. 17/2018. Žádné námitky nebyly vzneseny. Pouze 
ověřovatel minulého zápisu pan Josef Soukop konstatoval i za nepřítomného Mgr. 
Svobodu, že po menších úpravách bodu 0b/17/2018 Schválení Programu jednání 
ze zasedání ZM dne 14.3.2018 byl zápis opraven a oběma ověřovateli podepsán.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 17/2018 bez 
námitek. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

Hlasování  : Pro: - Proti: - Zdržel se: - Nehlasoval: - 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
0d/18/2018 : Kontrola pln ění úkol ů ze zápisu zastupitelstva m ěsta č. 17/2018 
Popis  : Starosta města konstatoval, že úkol : provést terénní úpravy po budování optické 

sítě na S I  a S II  je splněn.   
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města bere na vědomí  splnění úkolu ze zápisu zastupitelstva města 
č. 17/2018. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

Hlasování  : Pro: - Proti: - Zdržel se: - Nehlasoval: - 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
01/18/2018 : Informace z Rady m ěsta  
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 s připomínkou paní Pečinkové – 
v zápisu č. 8/2018 je špatné datum – oprava bude provedena co nejdřív. 

 

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 
 
02/18/2018 : Informace o činnosti M ěÚ Byst řice n.P.  
Popis  : Tajemník Mgr. Radek Vojta podal informace o činnosti městského úřadu, o 

zavádění GDPR do praxe a o personálních změnách, které radnici v příštích 
několika měsících čekají – viz audiozáznam. Během projednávání tohoto bodu se 
dostavil Mgr. Novák  – počet zastupitelů : 20 ! Tajemník Mgr. Vojta dal zastupitelům 
prostor vznést dotazy – zastupitelé neměli žádné připomínky a informace vzali na 
vědomí. 

 

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

 

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ  
 
03/18/2018 : Kupní smlouva a o z řízení předkupního práva  a smlouva o budoucí 

vzájemné spolupráci 
Popis  :  Březnové zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku za účelem 

výstavby bytového domu pro seniory – domova se zvláštním režimem 
s podmínkami vybudování potřebné infrastruktury. Na vyhlášený záměr se 
přihlásila firma Senior Domy Pohoda Bystřice nad Pernštejnem a.s. Firma souhlasí 
s veškerými podmínkami zveřejněného záměru . Proto lze schválit kupní smlouvu a 
o zřízení předkupního práva  a dále i smlouvu o budoucí vzájemné spolupráci , 
která bude řešit náš podíl na financování  provozu domova pro seniory. 
 
Z jednání :  Tento bod předložil zastupitelům ke schválení starosta města Ing. 
Pačiska a zároveň je informoval o tom, že Mgr. Svoboda a Mgr. Bárta poslali 3 
hodiny před zasedáním ZM místostarostovi Mgr. Josefu Vojtovi e-mail, kde žádají, 
aby se o tomto bodu nejednalo, ke smlouvě měli připomínky a žádali o vyřazení 
tohoto bodu z dnešního pořadu jednání. Poté se rozvinula živá diskuze – viz 
audiozáznam. MVDr. Dvořák požádal, aby místostarosta Mgr. Josef Vojta seznámil 
zastupitele s obsahem e-mailu, což bylo provedeno – viz audiozáznam. Na dotazy 
MVDr. Dvořáka, pana Hanzlíka, Ing. Samka a Ing. Novotného odpověděli Ing. 
Pačiska, Mgr. Vojta, Ing. Buchta a Ing. Tomáš Dubský, zástupce firmy Senior 
Domy Pohoda Bystřice n.P. a.s. V pokračující diskuzi se Ing. Kotlán, Mgr. 
Moncmanová a pan Tulis shodli na tom, že plánovaný dům pro seniory v Bystřici 
n.P. chybí a tuto službu přivítají nejen senioři, ale také jejich děti, kteří jsou 
zaměstnaní a péče o rodiče a prarodiče je mnohdy komplikovaná – viz 
audiozáznam. Poté byl předložený materiál schválen. 

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na prodej pozemku p.č. 3062/10 
(dle GP) o výměře 1264 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem firmě Senior Domy 
Pohoda Bystřice nad Pernštejnem a.s. a dále Zastupitelstvo města schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci s firmou Senior Domy Pohoda 
Bystřice nad Pernštejnem a.s.  

 

Hlasování  : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, ing. Ivan Buchta, ing. Tomáš Straka 
 
04/18/2018 : Majetkové p řevody  
Popis  : 1.  má dlouhodobě oplocený náš pozemek v Domaníně . Jedná se 

prudký svah k silnici . Pan  požádal o majetkoprávní vyrovnání . Stavební 
komise i Rada doporučují tento převod ke schválení. Osadní výbor souhlasí . 
Záměr byl zveřejněn.  



2. V souvislosti s plánovanou dešťovou kanalizací z akce „Forota“ potřebujeme 
dořešit napojení vyústění kanalizace do říčky Bystřice. Některé z pozemků v toku 
nejsou majetkoprávně dořešeny . Minule jsme od Vágnerových kupovali 2 pozemky 
v k.ú.Bystřice , nyní potřebujeme vyřešit pozemky v k.ú. Domanínek. . 
3.Pan koupil od původního majitele nemovitost nezapsanou 
v katastru nemovitostí v k.ú. Lesoňovice . část stavby leží na našem pozemku a 
část na pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových . Pro 
dodatečnou kolaudaci vyžaduje stavební úřad majetkoprávní vypořádání. Stavební 
komise i Rada doporučují tento převod ke schválení s podmínkou zřízení věcného 
břemene naší dešťové kanalizace . Osadní výbor souhlasí. Záměr byl zveřejněn. 
4.Pan M. Z  žádali město o majetkoprávní vypořádání našeho 
pozemku , který přiléhá k jejich nemovitosti . Stavební komise i Rada doporučují  
tento převod ke schválení . Osadní výbor souhlasí . Záměr byl zveřejněn.  
5.Firma  Vesis s.r.o. nás požádala o prodej pozemku v lokalitě Domanínek při cestě 
na Rozsochy . Je to zbývající pozemek po prodeji p. . 
Stavební komise i Rada doporučují tento převod ke schválení . Záměr byl 
zveřejněn.   
6.Manželé  nás požádali o prodej našeho pozemku , který užívají a  je 
zaplocen  . Stavební komise i Rada doporučují  Zastupitelstvu tento převod ke 
schválení . Záměr byl zveřejněn .  
7. 8. Manželé nás loni požádali o prodej našich zemědělských pozemků 
na Karasíně za účelem výstavby nového  rybníka.. Stavební komise i Rada toto 
nedoporučují a závěr z komise i Rady byl spíš výměna . S touto variantou 
Dvořákovi souhlasí  .Převod by byl na základě 2 smluv , jednou by město 
prodávalo a druhou kupovalo za stejnou částku .Osadní výbor se nevyjádřil . Záměr 
byl zveřejněn .  
9. Veškeré lesní pozemky , které máme v podílu s ostatními  obcemi jsou v podílu 
22, Bystřice nad  Pernštejnem má 8/22. Spolu s námi jsou tam ještě obce Vír, 
Chlum Korouhvice ,Dalečín, Sulkovec a Ždánice. V tomto podílu nám byly majetky 
vydány v letech  1995, 1996. Dle tehdejšího výkladu zákona byl majetek vydán jen 
obcím , které znovu obnovili LSO . Rovečné , Nyklovice a Písečné do toho  tehdy 
nechtěly jít, byť , když v padesátých letech , když byla ukončena činnost LSO byly 
členy. Několik pozemků bylo vydáno dodatečně, výklad byl změněn a pozemky 
byly do podílu vydány i těm třem obcím . Tady se jedná o podíl 28 .Tyto tři obce 
Rovečné, Nyklovice a Písečné se dohodly s ostatními , že jim své podíly prodají za 
cenu dle znaleckého posudku. Takže veškeré podílové lesní pozemky budou ve 
vlastnictví původních 6 obcí.  
10.11. Město Bystřice nad Pernštejnem má enormní zájem získat pozemky  p.č. 
2842/10 o výměře 3562 m2 , p.č. 2836/16 o výměře 43 m2 , p.č. 2836/14 o výměře 
98 m2   uvnitř  areálu TS města a.s. , které patří firmě TBG PKS a.s. ( bývalá 
betonárka). Tento pozemek je zamýšlen pro překladiště odpadů. Firma TBG PKS 
ho nechce prodat, ale pouze vyměnit za pozemek na kterém by případně mohli 
vybudovat novou betonárku. Jediný vhodný pozemek, který by vyhovoval tomuto 
záměru, a ještě byl pod schváleným územním plánem leží při silnici na Zlatkov . 
Tento pozemek je v majetku Agrie Drásov. Vyvolali jsme jednání  se zástupci Agrie 
. S prodejem nesouhlasí, jediné o čem byli ochotni diskutovat byla vzájemná 
směna formou 2 smluv. Jednou bychom prodávali a druhou bychom kupovali. 
Vzhledem k tomu, že jsou si vědomi, že pozemek, který potřebujeme získat je pod 
územním plánem a tudíž má jinou hodnotu než námi nabízené zemědělské 
pozemky. Dohodli jsme se, že bychom prodali 34 745 m2 za 300 000 Kč a proti 
tomu bychom koupili 30 255 m2 také za 300 000 Kč. Nikdo by nikomu nic 
nedoplácel, takže z toho neplyne žádná finanční zátěž. Všechny námi prodávané 
pozemky jsou navíc pod výpovědí z nájemního vztahu právě s Agrií Drásov.  
12. , majitel garáže na sídlišti I u kotelny nás požádal o přikoupení 
pozemku u jeho krajní garáže z důvodu opravy štítové zdi a částečného rozšíření. 



Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení GP , na jehož základě byl zveřejněn 
záměr. Komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení.  
 
Z jednání :  Majetkové převody předložil zastupitelstvu ke schválení starosta Ing. 
Pačiska, to je projednalo s dotazem Ing. Novotného k bodu 10) – podrobné 
vysvětlení podal Ing. Buchta – viz audiozáznam - a poté byl tento bod schválen.  
 

 

Usnesení  : 1. Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje prodej pozemku p.č. 
90 o výměře 241 m2 v k.ú. Domanín p. . Cena 80 Kč/m2. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 106/40 o výměře 458 m2, p.č. 111/5  o 
výměře  259 m2  v k.ú. Domanínek od ½ M . Cena 10 
Kč/m2.  
3. Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem  schvaluje prodej p.č. 496 o 
výměře 35 m2  cena 150 Kč/m2 + DPH a p.č. 10/3 o výměře 61 m2 cena 150 
Kč/m2 , vše v k.ú. Lesoňovice p.  Současně kupující zřídí ve 
prospěch prodávajícího věcné břemeno spočívající v právu vedení, jeho údržby a 
oprav dešťové kanalizace na pozemku p.č. 10/3 . Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně a na dobu neurčitou.  
4.Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje  prodej pozemku p.č. 
304/2 o výměře 72 m2 v k.ú. Pivonice u Lesoňovic  ¾ i a ¼ L  . 
Cena 150 Kč/m2. 
5.Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem  schvaluje prodej pozemku dle 
GP 61/11 o výměře 1553 m2 v k.ú. Domanínek  firmě Vesis s.r.o. .Cena 200 Kč/m2 
+ DPH.  Město dále zřizuje VB spočívají v právu cesty a stezky pro vlastníka p.č. 
61/11  na pozemku  p.č. 61/8 v k.ú. Domanínek . Věcné břemeno bude úplatné za 
jednorázovou částku ve výši 500 Kč + DPH a VB bude uzavřeno na dobu 
neurčitou.  
6. Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje prodej pozemku p.č. 
488/7 o výměře 147 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM Ji

 . Cena 150 Kč/m2. .  
7. Zastupitelstvo města  Bystřice nad Pernštejnem  schvaluje prodej pozemků p.č. 
422/1,  p.č. 424/5,  p.č. 422/2,  p.č. 502/6, p.č. 502/5, 428/5 o celkové výměře 5800 
m2 v k.ú. Karasín SJM P . Cena 10 Kč/m2. 
8. Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje koupi  pozemku dle 
GP p.č.389/1  o výměře 5800m2 v k.ú. Karasín od SJM P  . Cena 
10 Kč/m2. 
9. Zastupitelstvo města schvaluje  koupi 1/28  p.č.  321/15 o výměře 233 m2 , 1/28 
p.č. 321/16 o výměře 102 m2 , 1/28 p.č. 321/17 o výměře 4710 m2 , 1/28 p.č. 
321/18 o výměře 358 m2 v k.ú.  Karasín do podílu 10/700 od obce Nyklovice .Cena 
1340 Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje  koupi 1/28  p.č.  321/15 o výměře 233 m2 , 1/28 
p.č. 321/16 o výměře 102 m2 , 1/28 p.č. 321/17 o výměře 4710 m2 , 1/28 p.č. 
321/18 o výměře 358 m2 v k.ú.  Karasín do podílu 10/700 od obce Písečné .  Cena 
1340 Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje  koupi 1/28  p.č.  321/15 o výměře 233 m2 , 1/28 
p.č. 321/16 o výměře 102 m2 , 1/28 p.č. 321/17 o výměře 4710 m2 , 1/28 p.č. 
321/18 o výměře 358 m2 v k.ú.  Karasín do podílu 10/700 od obce Rovečné  .  
Cena 1340 Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje  koupi 1/28  p.č.  545/1  o výměře 10 751 m2 , 1/28 
p.č. 545/2  o výměře  198  m2 , 1/28 p.č.  553/2  o výměře  28 471  m2 v k.ú.  
Karasín do podílu 11/728  od obce Rovečné  .  Cena  22 634  Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje  koupi 1/28  p.č.  545/1  o výměře 10 751 m2 , 1/28 
p.č. 545/2  o výměře  198  m2 , 1/28 p.č.  553/2  o výměře  28 471  m2 v k.ú.  
Karasín do podílu 11/728  od obce  Písečné  .  Cena  22 634  Kč. 



Ceny  dle znaleckého posudku . 
10. Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje koupi  p.č. 2836/6 o 
výměře 20 292 m2, p.č. 2834/2 o výměře 4896 m2, p.č.2834/3 o výměře 30 m2, 
p.č. 2843/1 o výměře 191 m2 , p.č. 1355/2 o výměře 3042 m2, p.č. 1357/1 o 
výměře 1423 m2, p.č. 1358/1 o výměře 37 m2 , p.č. 1358/5 o výměře 11 m2, p.č. 
1386/1 o výměře 193 m2, p.č.1349/10 o výměře 29 m2, p.č. 1358/4  o výměře 111 
m2 od Agrie Drásov . Cena 300 000 Kč. Vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. 
11.Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 2352/22 o výměře 5001 m2, 
p.č.2352/35 o výměře 6416 m2 , p.č. 2352/39 o výměře 1971 m2, p.č. 2352/55 o 
výměře 2219 m2, p.č. 2352/42 o výměře  1971 m2, p.č. 2352/9 o výměře 934 m2 , 
p.č. 2373/23 o výměře 3766 m2, p.č. 2373/17 o výměře 3173 m2, p.č. 2313/5 o 
výměře 1978 m2, p.č. 2373/14 o výměře 7316 m2  Agrii Drásov. Cena 300 000 Kč. 
Vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.  
12. Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje prodej p.č. 1638/19 
(dle GP) o výměře 11 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. . Cena 150 
Kč + DPH. 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, ing. Ivan Buchta, ing. Tomáš Straka, 

 
 
05/18/2018 : Zpětvzetí výpov ědi ze smlouvy o nájmu – MEZ, a.s. 
Popis  : V současné době není na náměstí žádná plnohodnotná restaurace se stravováním. 

Město mělo a má velký zájem, aby restaurace na náměstí byla, a proto když 
opouštěl prostory pan Krondráf, rada rozhodla, že vypíše záměr na pronájem 
prostor, aby sloužili jako restaurace. Na záměr se přihlásila jediná firma a dne 
18.3.2016 byla uzavřena mezi městem a firmou MEZ, a.s. Smlouva o nájmu 
prostoru sloužícího  podnikání v budově č.p. 4 na Masarykově náměstí. Účelem 
nájmu je provozování zařízení s výdejem jídla, vč. zázemí s posezením. 

 V čl. II odst. 3 předmětné smlouvy se nájemce mimo jiné zavázal, že do 28.2.2017 
předloží pronajímateli architektonický koncept restauračního zařízení. Zahájení 
provozu restauračního zařízení po přestavbě mělo být dle smlouvy 1.7.2017. Rada 
města na žádost nájemce projevila dobrou vůli svým usnesením č. 8/9/2017 ze dne 
27.6.2017, když souhlasila s prodloužením této lhůty na 1.1.2018 a odsouhlasila  
v tomto znění i dodatek č.1 této smlouvy. Do dnešního dne ovšem podmínky 
smlouvy ze strany MEZu nebyly naplněny. Město prostřednictvím starosty a 
místostarosty chtělo s majitelem MEZu vyjednávat, ovšem bez žádné odezvy. 
Několikrát byli i v provozovně v Nedvědici, aby se s majitelem dohodli na plnění, 
upřesnění, nebo úpravě plnění smlouvy.  Z těchto důvodu rada rozhodla vypovědět 
tuto smlouvu, neboť došlo k porušení závazku podstatným způsobem, neboť 
nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou a porušil tak i původní 
vyhlášený záměr, kde podmínka zřízení restauračního zařízení byla taxativně 
vymezena. I v tomto případě ještě jednou vedení město opětovně vyrazilo za 
majitelem firmy MEZ, že je nutné situaci řešit, ale opětovně bez výsledku. Tato 
výpověď byla Radou města schválena dne 20.4.2018 usnesením č. 15/4/2018. 
Proti této výpovědi podal nájemce prostřednictvím advokáta JUDr. Petra Procházky 
námitky se snahou o smírné řešení tohoto problému. 

 Město samozřejmě má zájem na funkčním stravovacím zařízení na náměstí, mělo 
obrovskou snahu o smírné řešení, ovšem firma MEZ absolutně neprojevovala 
zájem o jakékoliv řešení a vše začala řešit až po podání výpovědi. 

   
 Z jednání :  Ohledně tohoto bodu podal zastupitelům vysvětlení tajemník Mgr. 

Radek Vojta. Po krátké diskuizi – viz audiozáznam – a vznesení dotazů MVDr. 
Dvořáka, Mgr. Nováka a pana Tulise, na které odpověděli místostarosta, starosta a 
Ing. Buchta, byl předložený návrh schválen. 



 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Zpětvzetí Výpovědi ze 
Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího  podnikání uzavřené dne 18.3.2016  mezi 
městem Bystřice n.P. a firmou MEZ a.s. na nájem prostoru sloužícího  podnikání 
v budově č.p. 4 na Masarykově náměstí a to v souladu s ust. čl. VIII odst. 3 písm. 
a) této smlouvy.  
Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem pověřuje starostu města Bystřice 
nad Pernštejnem k pokusu o konsenzuální řešení sporu, o kterém bude 
zastupitelstvo města informovat na příštím zasedání. 

 

Hlasování  : Pro: 17 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá  : Mgr. Radek Vojta 
 
06/18/2018 : Zprávy o investicích  
Popis  : Po delší době opravdu obsáhlá zpráva. Především ukončujeme 4 akce, z nichž 3 

jsou velké. V části zahajovaných akcí pak máme 7 položek. 
 
Z jednání :  Informace o investicích podal pan Starý, zastupitelstvo je projednalo a 
bez připomínek schválilo.  
 

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

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Aleš Sitař 
Termín  :  
 
07/18/2018 : Smlouva o návratné finan ční výpomoci a dotaci z  rozpo čtu m ěsta  
Popis  : Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14.3.2018 pod č.j. 8/17/2018 schválilo 

rozpočtová opatření v akci v rámci dotace IROP – bezbariérovost škol. V případě 
Základní školy TGM, kde je investorem přímo město, budou náklady spojené 
s projektem hrazeny přímo na základě předložených daňových dokladů dodavateli. 
V případě Základní školy Nádražní 615 je investorem přímo škola, město tedy 
prostředky poskytne jí. Prostředky jsou jak investiční tak neinvestiční. Dotace 
z IROP nepokryje celé náklady, projekt je spolufinancován z rozpočtu územně 
samosprávného celku  ve výši 10 %.   Prostředky bychom tedy v souladu s § 10a 
zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech ÚSC, poskytli na základě 
Smlouvy o návratné finanční výpomoci  a dotaci. Smlouva je přílohou tohoto bodu 
jednání zastupitelstva současně s rozhodnutím o poskytnutí dotace a položkovým 
rozpočtem projektu  
 
Z jednání :  Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jurošová, Mgr. 
Horák podal upřesňující informace, z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné dotazy 
a poté jej zastupitelé bez připomínek schválili.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu města příspěvkové organizaci Základní škola Byst řice n. P. 
se sídlem Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem 593 01v celkové výši  :  
13 270 104,00 Kč, z toho částka návratné finan ční výpomoci je : 11 943 093,60 
Kč  a částka dotace je : 1 327 010,40 K č.   

 

Hlasování  : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová 
 
08/18/2018 : Rozpočtová opat ření 
Popis  : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu ke schválení rozpočtová opatření 

výdajová č. 1-7,  příjmová 1-2, financování 1-4, jejichž provedení je v pravomoci 



zastupitelstva města.  
 
Z jednání :  Rozpočtová opatření předložila zastupitelům ke schválení Ing. 
Jurošová, ti neměli žádné dotazy ani připomínky a materiál schválili.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení 
rozpočtových opatření výdajových č. 1-7,  příjmových 1-2, financování 1-4 

 

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová 
 
09/18/2018 : Závěrečný účet města Byst řice nad Pernštejnem za rok 2017  
Popis  : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem ke 

schválení Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2017, který 
byl projednán finančním výborem dne 9.5.2018 a radou města dne 15.5.2018, 
oběma orgány byl doporučen ke schválení bez výhrad. Podrobný popis včetně 
celkových přehledů je doplněn v příloze, a to včetně Zprávy auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města, dále včetně výsledků hospodaření 
příspěvkových organizací a výsledku hospodaření založených právnických 
osob po schválení valnou hromadou. Návrh závěrečného účtu byl po potřebnou 
dobu vyvěšen na úřední desce a i na webu města v plném znění a se všemi 
zákonem danými přílohami.  
 
Z jednání :  Tento materiál předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jurošová, ti 
jej projednali s připomínkou Ing. Novotného, který vznesl dotaz ohledně financí 
Plesu města a půjčky na rozvoj Centru Eden – odpověděla Ing. Jurošová a 
starosta Ing. Pačiska – viz audiozáznam. Poté byl Závěrečný účet města za rok 
2017 schválen.   

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem uděluje souhlas s celoročním 
hospodařením města Bystřice nad Pernštejnem a schvaluje Závěrečný účet 
města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2017 včetně Zprávy auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města, dále včetně výsledků hospodaření 
příspěvkových organizací a výsledku hospodaření založených právnických 
osob po schválení valnou hromadou bez výhrad.  

 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová 
 
10/18/2018 : Účetní závěrka m ěsta Byst řice nad Pernštejnem za rok 2017  
Popis  : Dle novely zákona o účetnictví č. 239/2014 došlo k významné změně pro 

územní samosprávné celky, jejichž povinností je nyní schvalovat účetní 
závěrky. Dle těchto předpisů má povinnost schválit závěrku zřízených 
příspěvkových organizací rada města, tato povinnost byla splněna dne 
15.5.2018 pod č.j. 13/07/2018 a účetní závěrku územně samosprávného celku 
zastupitelstvo. Na základě směrnice č. 1/2014 má povinnost přezkoumat a 
vyhodnotit a dále předložit ke schválení zastupitelstvu orgán podřízený přímo 
zastupitelstvu a to finanční výbor. 
Finanční výbor předkládá zastupitelstvu města zápis z FV a návrh na schválení 
účetní závěrky města Bystřice nad Pernštejnem včetně svého zjištění, že 
neshledal závad a nedostatků.  
Účetní závěrka města za rok 2017 v jednotlivých výkazech popisuje 
hospodaření města v roce 2017 a to v porovnání s rokem 2016. Výsledek 
hospodaření je popsán, podrobně vysvětlen a je k němu stanoven závěr.  
Pokud budete mít dotazy k jednotlivým údajům  ve výkazech, prosíme vás, 
vzhledem k obrovskému množství dat, které jednotlivé výkazy obsahují, abyste 



vaše dotazy formulovali a předložili na finanční odbor města k vysvětlení do 
11.6. do 15 hod., abychom mohli na zastupitelstvu prezentovat vysvětlení a aby 
průběh zastupitelstva nebyl narušen.   
 
Z jednání :  S tímto bodem seznámila zastupitele Ing. Jurošová a zastupitelé jej 
po projednání bez připomínek schválili.    

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem konstatuje, že schvalovaná 
Účetní závěrka města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2017 poskytuje věrný a 
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a 
schvaluje Účetní závěrku města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2017 a 
sestavenou ke dni 31.12.2017 

 

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová 
 
11/18/2018 : Zhodnocení volných finan čních prost ředků 
Popis  : Na konci roku 2017 město disponovalo na bankovních účtech prostředky ve 

výši  124 mil. Kč. Pro letošní rok jsme počítali v rozpočtu se zapojením 13,5 mil. 
Kč z těchto prostředků. Volné prostředky jsou uloženy na klasických běžných 
účtech a to u KB a ČNB. Úroky z těchto vkladů nepřesahují ani 0,1%, bankovní 
poplatky, včetně poplatků za např složení hotovosti přesahují výnosy z těchto 
úroků.  Termínové vklady by měly tak nízké úroky, že by poplatky opět převýšily 
výnosy. 
Situace v hospodářství v ČR se začíná měnit, první vlaštovkou je postupné 
zvyšování a zpřísňování podmínek v případě půjček. 
Jako první na tuto začínající situaci reaguje banka J&T, která v portfoliu nabízí 
pro své konzervativní klienty ( a my byli klienty banky v souvislosti se 
zhodnocováním prostředků již několikrát a samozřejmě náš zájem není se 
pouštět do rizikových operací ),  banka nás informovala o svém vyhlášeném 
programu a to pro termínované vklady s bonifikací 0,4 %, které jsou uloženy na 
dobu určitou 12 měsíců.  
Vkladový účet s bonifikací by byl úročen smluvenou úrokovou sazbou 0,7 % a 
prostředky, které by byly uloženy po dobu 12 měsíců a byly bonifikovány 
dalšími 0,4 %. Další výhodou tohoto vkladového účtu je skutečnost, že 
prostředky je v případě potřeby možno co 3 měsíce vybrat. 
Ostatní banky nabízí termínované vklady bez bonifikace, na pevnou dobu bez 
možnosti částečného výběru.  
Nabízené úročení je : 
KB – 0,01 % 
mBank – 0,1 % 
ČSOB – 0,5 % 
Moneta – 0,15 % 
Fio bank – 0,5 %  
Raiffeisen BANK – 0,01 %  
Nejvýhodnější nabídkou je tedy nabídka banky J&T.  
Radě města předkládám návrh smlouvy a tiskovou zprávu o stavu banky. 
Finanční prostředky, které můžeme uložit, aniž by ohrozily cash flow města 
předpokládám ve výši až 40 mil. Kč. Minimální vklad je 25 mil, u kterého by byly 
zaručeny smluvní úroky.  
Na jednání finančního výboru jsme podrobně probrali podmínky vkladového 
účtu s bonifikací. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu zhodnocení finančních 
prostředků ve výši minimálně 25 mil. formou vkladového účtu s bonifikací a 
banky J&T a uzavření Smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací.  
Zhodnocení volných finančních prostředků bylo projednáno na radě města dne 



5.6.2018, rada zhodnocení finančních prostředků formou vkladového účtu 
s bonifikací u banky J&T doporučuje  zastupitelstvu ke schválení.   
 
Z jednání :  Zastupitelé projednali a bez připomínek schválili návrh na 
Zhodnocení volných finančních prostředků, který předložila Ing. Jurošová.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města Bystřice schvaluje zhodnocení finančních prostředků ve 
výši 40 mil. Kč formou vkladového účtu s bonifikací a banky J&T a schvaluje 
uzavření Smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací. 

 

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová 
 
12/18/2018 : Darovací smlouvy  
Popis  : Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14.3.2018 pod č.j. 13/17/2018 

rozhodlo o návrhu fi Cooper – Standard Automotive Česká republika s.r.o., aby 
město bylo prostředníkem mezi firmou a našimi vybranými zájmovými 
sdruženími. Fi Cooper nabídla přerozdělení částky 300 tis. Kč.  Na základě 
tohoto schváleného rozhodnutí město uzavřelo darovací smlouvu o přijetí daru 
ve výši 300 tis. Kč, ve které jsou po dohodě s fi definována zájmová sdružení. 
Následně město předkládá zastupitelstvu ke schválení darovací smlouvy mezi 
jednotlivými spolky a městem, schválení poskytnutí darů městem je 
v pravomoci zastupitelstva města. A to darovací smlouvy na částku 100 tis. Kč  
- Sportovní klub Bystřice n.P., z.s., Bruslařský klub Zubři Bystřice nad 
Pernštejnem, a darovací smlouvy na částku 50 tis. Kč pro  ART – spolek 
uměleckého vzdělávání při Základní umělecké škole, z.s., ASK Bystřice nad 
Pernštejnem z.s. 
Dne 5.4.2018 město obdrželo žádost o poskytnutí daru od Nemocnice Nové 
Město na Moravě, tato žádost je přílohou pro jednání zastupitelstva. Prosí nás o 
podporu dětského oddělení, které prochází rekonstrukcí a vybavení pokojů a 
ambulancí není součástí nové budovy. Vzhledem k tomu, že nemocnice 
ošetřuje mnoho dětských pacientů z Bystřice a okolí, zastupitelstvo města 
schvaluje poskytnutí daru Nemocnici v Novém Městě na Moravě na vybavení 
pokojů a ambulancí ve výši 100 tis. Kč.  Současně předkládáme návrh darovací 
smlouvy, kde obdarovaný je Nemocnice Nové Město na Moravě, PO., Žďárská 
ul. 610, Nové Město na Moravě 592 31 ve výši 100.000 Kč.  A dále 
zastupitelstvo města doporučuje provedení příslušných rozpočtových opatření 
 
Z jednání :  Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jurošová a ti jej 
bez připomínek schválili.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí darů a 
uzavření darovacích smluv : 

Částka 100.000,- Kč: Brusla řský klub Zub ři Byst řice nad Pernštejnem, z.s.  
  sídlo/bytem: Lužánky 852, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
  IČ: 04087887 
  zastoupená/jednající: Leoš Píštěk 
  bankovní spojení:2900817269/2010 

Částka 100.000,-Kč: Sportovní klub Byst řice n. P., z.s.  
  sídlo/bytem: Dr. Veselého 268, Bystřice nad Pernštejnem 
  IČ:43378188 
  zastoupená/jednající: Josef Soukop 
  bankovní spojení: 9400301604/0600 
Částka 50.000,- Kč:      ASK Byst řice nad Pernštejnem z.s. 
  sídlo/bytem: Masarykovo nám. 46, 593 01 Bystřice nad Pernšt.



  IČ : 43378188 
  zastoupená/ jednající : Mgr. Ondřej Dvořák 
  bankovní spojení : 184919387/0600 
 

Částka  50.000,- Kč:    ART – spolek um ěleckého vzd ělávání p ři Základní 
umělecké škole 
  sídlo/bytem : Nádražní 1300, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 
  IČ: 03222667 
  zastoupená: Mgr. Milada Krásenská, předseda 
  bankovní spojení : : 266851072/0300 
 

Částka 100.000,- Kč : Nemocnice Nové M ěsto na Morav ě, příspěvková 
organizace  

sídlo/bytem: Žďárská ul. 610, Nové Město na Moravě 592 31 
IČ: 00842001 
DIČ : CZ00842001 
zastoupená/jednající: ředitelka JUDr. Věra Palečková 
bankovní spojení : 1014026222/5500  

 

Současně zastupitelstvo města schvaluje provedení příslušných rozpočtových 
opatření. 

 

Hlasování  : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová 
 
13/18/2018 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací na rok 2018  
Popis  : V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši nad 50.000,- Kč. 
Rada města schválila usnesením č. 14/06/2018 dne 24.4.2018 neinvestiční 
dotaci ve výši 80.000,- Kč společnosti HT Group Racing Team s.r.o., Ríšová 2, 
Brno na pořádání závodů Mistrovství ČR v motokrosu, side a čtyřkolek v roce 
2018 v Písečské Zmoli. Zároveň souhlasila s použitím názvu závodu mistrovství 
ČR „Velká cena Bystřice nad Pernštejnem“. Závody budou snímány ČT sport a 
budou mít mezinárodní účast. 

Z  Zastupitelstvo města na svém jednání v březnu schválilo neinvestiční dotaci 
klubu Veterán TATRA klub Bystřice n.P., se sídlem, Kostelní 251, Bystřice nad 
Pernštejnem zastoupená Františkem Proseckým  ve výši 150.000 Kč na 
vybudování expozice Malého Muzea Malých Motocyklů. Byla schválena výše 
příspěvku, nyní zbývá schválit VPS  

 Z jednání  : Tento bod předložila zastupitelstvu ke schválení Ing. Jurošová a to 
jej po projednání bez připomínek schválilo. 

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje VPS na poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 80.000,- Kč se společností HT Group Racing Team 
s.r.o., Ríšová 2, Brno na pořádání závodů Mistrovství ČR v motokrosu, side a 
čtyřkolek v roce 2018 v Písečské Zmoli.  
Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje VPS na poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 150.000,- Kč  klubem Veterán TATRA klub Bystřice 
n.P., se sídlem, Kostelní 251, Bystřice nad Pernštejnem zastoupená Františkem 
Proseckým na vybudování expozice Malého Muzea Malých Motocyklů 

 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová 
 



14/18/2018 : Schválení obecn ě závazné vyhlášky č. 1/2018 
Popis  : Při metodickém dozoru z Ministerstva vnitra ČR bylo Městu Bystřice nad 

Pernštejnem doporučeno zrušit ty obecně závazné vyhlášky, které v současné 
době nemají relevanci. Výčet těchto vyhlášek je pak uveden přímo v návrhu 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2018.  
Z jednání :  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 pžedložil zastupitelům ke 
schválení tajemník Mgr. Radek Vojta, ti ji projednali a bez připomínek schválili. 

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje vydání Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
1/1993 o digitálně technické mapě, obecně závazná vyhláška č. 2/1995 o fondu 
rozvoje bydlení, obecně závazná vyhláška č. 2/1997 o závazných částech 
územního plánu sídelního útvaru města Bystřice nad Pernštejnem, obecně 
závazná vyhláška č. 2/2000 o závazných částech územního plánu sídelního 
útvaru města Bystřice nad Pernštejnem – změna č. 1, obecně závazná 
vyhláška č. 1/2002 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru 
města Bystřice nad Pernštejnem – změna č. 2, obecně závazná vyhláška č. 
2/2005 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Bystřice 
nad Pernštejnem – změna č. 3, obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o 
závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Bystřice nad 
Pernštejnem – změna č. 4, obecně závazná vyhláška č. 5/2004, kterou se 
vydává Požární řád. 

 

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Mgr. Radek Vojta 
 
15/18/2018 : Stanovení po čtu členů zastupitelstva M ěsta Byst řice nad Pernštejnem pro 

volební období 2018-2022 
Popis  : Podle ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

je zastupitelstvo obce složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na 
každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede 
dnem voleb. 
Termín voleb do zastupitelstev obcí byl prezidentem republiky vyhlášen na 
pátek 5. a sobotu 6. října 2018.  
Podle § 68 odst. 1 zákona o obcích přihlédne zastupitelstvo při stanovení počtu 
členů zastupitelstva k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu tak, aby mělo 
v obci (městě) nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů. 
Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva pro nadcházející 
volební období podle § 68 odst. 4 zákona o obcích podle počtu členů 
zastupitelstva města v končícím volebním období. 
Vzhledem k tomu, že se v našem zastupitelstvu osvědčil v posledních šesti 
volebních obdobích počet členů zastupitelstva stanovený na 23, navrhujeme 
ponechat tento počet členů zastupitelstva i pro volební období 2018 až 2022. 
 
Z jednání :  Tajemník předložil zastupitelům návrh na stanovení počtu členů 
zastupitelstva Města Bystřice n.P. pro volební období 2018-2022 a ti jej 
schválili.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem stanoví  podle § 68 odst. 1 zák. 
čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pro volební období 
2018 až 2022 počet členů Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem na 
23. 

 

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Mgr. Radek Vojta 
 



R ů z n é   : 
Starosta informoval zastupitele : 
- o autobusovém a vlakovém spojení na Brno – informaci doplnil pan Nykodým – viz           
  audiozáznam – odešel akad.mal. Rossí – počet zastupitelů 19 ! 
- o kabelové televizi – infomace ze SATTu 
- o koncertu Concentus Moraviae dne 15.6.2018 
- o výtvarné soutěži pro děti, která proběhne v rámci oslav 100. výročí vzniku  
  Československa  
- o připravovaném Filmovém festivalu 4. – 10. srpna 
- o konání bystřické pouti 11. a 12. srpna 
- o připravované akci Slavnosti brambor na Edenu 
- o termínu posledního zasedání ZM dne 12.9.2018 
 
Interpelace členů Zastupitelstva m ěsta : 
PhDr. Cisár – pohovořil o připravovaném parku miniatur v Lužánkách 
 
Ing. Novotný – vznesl dotaz ohledně provozování obchodu v Motorestu v Rovném a 
možnosti dotace na tuto činnost – odpověděl místostarosta, jednání v této věci probíhá 
 
Paní Pečinková – na S I zůstaly na hřišti po odinstalovaní houpaček viset řetězy – 
zastupitelstvo pověřuje radnici urychleně sjednat nápravu 
 
 Ing. Kotlán – vznesl dotaz ohledně opravy chodníků na Voldáně a v ulici Ant. Štourače – 
odpověděl místostarosta 
 
Ing. Novotný – poukázal na skutečnost, že jeho jméno a jméno Mgr. Bárty stále je uvedeno 
na webu města v kontrolním výboru a chtěl vědět, kdo byl zvolen místo nich – odpověděl 
starosta – nový kontrolní výbor bude ustanoven až po volbách a jména Ing. Novotného a 
Mgr. Bárty co nejdříve budou ze stránek města odstraněny  
 
Diskuse ob čanů : 
Ing. Buchta – na základě uveřejnění článku v posledním čísle Bystřicka, který se týkal 
účtování tepla firmám, vyzval Ing. Novotného k jeho vysvětlení – Ing. Novotný odpověděl, že 
článek se netýkal biokotelny, došlo k nedorozumění -  viz audiozáznam.  
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  13.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Josef Vojta        Ing. Karel P ačiska               
            místostarosta m ěsta                                           staro sta m ěsta 
 
 
 

……………………………………. 
Ing. Pavel Koscielniak, ov ěřovatel zápisu 

 
 
 

……………………………………. 
Pan Antonín Tulis, ov ěřovatel zápisu 




