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ZÁPIS 
ze zasedání 

Zastupitelstva města Bystřice na Pernštejnem 
 

č. 12/2020 
konaného dne 16.12.2020  

v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem 

 
 
 
Přítomni zastupitelé : Mgr. Alois Bouček, PhDr. Vladimír Cisár, Mgr. Bc. Jitka Čechová, 

MVDr. Petr Dvořák, Petr Hanzlík, Mgr. Martin Horák, Ing. Zdeněk 
Mašík, MUDr. Josef Melník, Ing. Václav Mičín, Mgr. Vlasta 
Moncmanová, Ing. Hicham Nemrah, Mgr. Miroslav Novák,  Ing. Emil 
Ondra, Ing. Karel Pačiska, Ing. Jaroslav Rudoš, Ing. Josef Samek, 
Josef Soukop, Antonín Tulis, Hanička Pečinková 

Omluveni zastupitelé : Bc. Soňa Humpolíčková, Bc. Petra Königová, Mgr. Michal Neterda, 
Ing. Vít Novotný 

Nepřítomni zastupitelé : Bc. Soňa Humpolíčková, Bc. Petra Königová, Mgr. Michal Neterda, 
Ing. Vít Novotný 

S poradním hlasem : Mgr. Josef Vojta 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ  
 
Zasedání bylo zahájeno v 16:05 hodin a skončeno v 18:00 hodin. Z celkového počtu 23 
zastupitelů bylo přítomno 19 zastupitelů. 
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 
hlasů. 
 

 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
0a / 12 / 2020 Schválení ověřovatelů zápisu 

0b / 12 / 2020 Schválení programu jednání 

0c / 12 / 2020 Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č.11/2020 

0d / 12 / 2020 Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č.11/2020 

1 / 12 / 2020 Informace z rady města 

2 / 12 / 2020 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 

3 / 12 / 2020 Informace o investicích 

4 / 12 / 2020 Záměr na prodej pozemku 

5 / 12 / 2020 Smlouva o budoucí darovací smlouvě  

6 / 12 / 2020 Majetkové převody 

7 / 12 / 2020 Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2021 

8 / 12 / 2020 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2021 

9 / 12 / 2020 Návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro starostu a místostarostu 

10 / 12 / 2020 Zhodnocení volných finančních prostředků 

11 / 12 / 2020 Dokončení akce - 440. výročí povýšení Bystřice nad Pernštejnem na 
město - uzavření VPS s Areálem sportu a kultury s.r.o. 

12 / 12 / 2020 Různé 

13 / 12 / 2020 Interpelace zastupitelů 

14 / 12 / 2020 Diskuse občanů 

mailto:posta@bystricenp.cz


 
 

20-12-0a : Schválení ověřovatelů zápisu 

Popis : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena 
Kateřina Turová, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi:  MVDr. Petr Dvořák, Petr Hanzlík 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu MVDr. Petra Dvořáka a pana 
Petra Hanzlíka 

 

Hlasování : Pro: 18 Proti:   0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
 

20-12-0b : Schválení programu jednání 

Popis : Program jednání ZM Bystřice n. P. č.12/2020 předložil zastupitelům ke schválení 
starosta Ing. Karel Pačiska, ti jej projedali a schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva č.12/2020 dne 
16.12.2020. 

 

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

20-12-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č.11/2020 

Popis : Starosta města Ing. Karel Pačiska vyzval zastupitele k podání námitek proti 
zápisu z  jednání zastupitelstva města č.11/2020. Žádné námitky nebyly 
vzneseny.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č.11/2020 
bez připomínek. O tomto bodu se nehlasovalo. 

 

Hlasování : Pro: - Proti: - Zdržel se: - Nehlasoval: - 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
 

20-12-0d : Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č.11/2020 

Popis : Kontrolu úkolů ze zasedání zastupitelstva č.11/2020 provedl starosta Ing. Karel 
Pačiska, který konstatovat, že všechny úkoly byly splněny. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí splnění úkolů ze zápisu zastupitelstva 
města č.11/2020. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

Hlasování : Pro: - Proti: - Zdržel se: - Nehlasoval: - 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
 

20-12-01 : Informace z Rady města 

Popis : Informace z jednání Rad města Bystřice n. P. konaných v době od posledního 
zasedání zastupitelstva do dnešního dne podal místostarosta Mgr. Martin Horák. 
Zastupitelé zprávu vzali na vědomí a schválili.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí informace z Rad města konaných v době 
od posledního zasedání zastupitelstva města. 

 

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

20-12-02 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 

Popis : Tajemník MěÚ podal zprávu o činnosti městského úřadu v době od posledního 
zasedání zastupitelstva. Informoval zastupitele o personálních změnách na 
MěÚ: A. Metzenauerová, H. Holá, V. Hanzlíková, J. Soukopová – odchod do 



důchodu. Hovořil o výběrovém řízení – OBH, TIC. Zastupitelé neměli žádné 
připomínky, informaci vzali na vědomí a schválili ji. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti městského úřadu 
v době od posledního zasedání zastupitelstva.  

 

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

20-12-03 : Zprávy o investicích 

Popis : Některé z letošních investic budou ukončeny a vyúčtovány až v samém konci 
roku, některé mají v dodatcích smluv přesunut termín dokončení do roku 
příštího, přesto předkládám 6 zpráv o ukončených akcích. 
Zahajované akce se týkají až roku 2021, ale protože jsme dle podmínek 
poskytovatele dotace již nyní museli provést výběr dodavatelů, je už načase o 
nich informovat. 

 
                           Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Aleš Sitař, ti jej 
                           projednali a bez připomínek schválili. 
 
Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy Odboru správy majetku a investic 

o přípravě a realizaci investic dle přílohy. 
 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín : Nerelevantní 
 

20-12-04 : Záměr na prodej pozemku  

Popis : Na základě jednání se zástupci společnosti Alzheimer Home Group s.r.o. , kteří 
projevili zájem o stavbu domova pro seniory. Byly dohodnuty podmínky za 
kterých by stavba mohla být realizována. Po zveřejnění záměru lze udělat GP a 
na březnovém zastupitelstvu schválit kupní smlouvu.  

  
                           Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Ivan Buchta, ti  
                           jej projednali a bez připomínek schválili. 
 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění následujícího záměru.  
 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Ing. Ivan Buchta, Ing. Tomáš Straka  
Termín :  
 

20-12-05 : Smlouva o budoucí darovací smlouvě   

Popis : Se zástupci Kraje Vysočina jsme se dohodli, že na jejich pozemku (v zahradě 
SOŠ a VOŠ) město vybuduje parkoviště, které během dne bude sloužit škole a 
v odpoledních hodinách by bylo využito pro veřejnost, hlavně pak pro  parkování 
aut na pohřby. Po vybudování parkoviště by byl vyhotoven GP a na jeho základě 
by nám  Kraj Vysočina tento pozemek daroval. Pro potřebu stavebního řízení a 
následný převod je třeba uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě.  

  
                           Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Ivan Buchta, ti  
                           jej projednali a bez připomínek schválili. 
 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě 

s Krajem Vysočina na část pozemku p.č. 904/1 o výměře cca 1190 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem. Text smlouvy přiložen. 

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Ing. Ivan Buchta, Ing. Tomáš Straka  



Termín :  
 

20-12-06 : Majetkové převody 

Popis : 1)S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových řešíme převod části 
jejich pozemku na město (bývalá stará silnice na Lesoňovice).  Zbývající část 
tohoto pozemku přejde na Kraj Vysočina, protože na něm leží komunikace na 
Bratrušín. Navíc po této parcele  je plánován vodovodní přivaděč pro místní část 
Lesoňovice. Pro převod je nutné schválení Zastupitelstvem. 
2)Manželé Hadravovi požádali o prodej druhého stavebního pozemku na místě 
bývalé pekárny. Stavební komise i rada doporučují zastupitelstvu tento převod 
ke schválení. Záměr byl zveřejněn. 
3)Manželé  Dvořákovi z Černého vršku požádali město o prodej pozemku – 
zahrady za domem. Komise i Rada  doporučují Zastupitelstvu tento převod ke 
schválení. Je dodržena linie pozemků, které se prodávají a které zůstávají 
v nájmu. Záměr byl zveřejněn.  
4)Manželé Malůškovi žádali město o prodej části našeho  pozemku, který byl 
historicky dlouhodobě zaplocen. Na toto navazuje naše plánovaná lávka přes 
tok Bystřice. Náš pozemek je rozdělen i pozemkem Státního pozemkového 
úřadu, se kterým tu jejich část také řešíme. Záměr byl zveřejněn.   
5,6,7,8,9) MUDr. Petr Martínek v minulosti žádal o prodej našeho pozemku 
vedle nemovitosti na ulici Zahradní. Město si dávalo podmínku vypořádat 
některé zbytky pozemků v komunikacích, které naopak byly ve vlastnictví p. 
Martínka. Komise i rada souhlasí, byly vyhotoveny GP, na jejichž základě byl 
zveřejněn záměr. Přes jeden kupovaný pozemek je plánován vodovodní 
přivaděč do Lesoňovic.  
10, 11)Paní K. Chalupová nás požádala o majetkoprávní vypořádání pozemků 
dle skutečného stavu, část jejích pozemků je zastavěna naší komunikací a 
naopak část našeho pozemku je zaplocena do pozemků p. Chalupové. Stavební 
komise souhlasí a doporučuje GP na jehož základě byl zveřejněn záměr. 
Komise i rada doporučují zastupitelstvu tento převod ke schválení.  

 
                           Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Ivan Buchta, ti  
                           jej projednali a bez připomínek schválili. 
 
Usnesení : 1)Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku dle GP p.č. 

2554/1 o výměře 10 821 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví  ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města 
Bystřice nad Pernštejnem. 
2)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 372/3 o výměře 321 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM manželům Hadravovým. Cena 2000 
Kč/m2 + DPH. Současně bude zřízeno předkupní právo pro město a podmínkou 
je zahájení stavby do 2 let od koupě pozemku.  
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 3096/24 o výměře 70 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM manželům Dvořákovým.  Cena  150 Kč/m2 
+ DPH. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP p.č. 99/1 o výměře 88 
m2 a p.č. 99/5 o výměře 2 m2  v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM manželům 
Malůškovým. Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
5)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP 1139/9 o výměře 16 
m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. P. Martínkovi. Cena 150 Kč/m2 + DPH. 
6)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku  p.č. 2572/7 o výměře 235 m2 
a p.č. 2561/5 o výměře  195 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. P. Martínkovi. 
Cena 20 Kč/m2.  
7)Zastupitelstvo města schvaluje prodej dle GP díl „b“  z p.č. 259 o výměře 4 m2  
v k.ú. Bratrušín p. P. Martínkovi. Cena 50 Kč/m2. 
8)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP  díl „d“ z p.č. 283 o 
výměře 9 m2 v k.ú. Bratrušín  od p. P. Martínka. Cena 50 Kč/m2. 



9)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 2334/4 o výměře 65 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od p. P. Martínka. Cena 20 Kč/m2. 
10) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP díl „d“ z p.č. 338/2  
o výměře 7 m2 a díl „f“ z p.č. 340/2 o výměře 2 m2 v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad 
Pernštejnem  p. K. Chalupové. Cena 150 Kč /m2 + DPH. 
11) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP díly „b+c“ z p.č. 160/3 
o výměře 20 m2 v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem od p. K. Chalupové. 
Cena 182 Kč/m2.  

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Ing. Ivan Buchta, Ing. Tomáš Straka  
Termín :  
 

20-12-07 : Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2021 

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Rozpočet města Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2021. Rozpočet je předkládán jako deficitní, deficit je hrazen 
z finančního přebytku minulých let. 
Příjmy rozpočtu jsou na rok 2021 navrženy 213.076 tis. Kč, výdaje ve výši 222.331 
tis. Kč, financování je tedy ve výši 9 255 tis. Kč. 
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl projednán finančním výborem dne 9.12.2021, 
kterým byl jednohlasně doporučen bez připomínek zastupitelstvu ke schválení. 
Dále byl projednán a doporučen bez připomínek ke schválení radou města dne 
15.12.2020. 
Současně proběhlo i pracovní setkání zastupitelů dne 25.11.2020, kde byli přítomní 
zastupitelé seznámeni s návrhem rozpočtu, akceptovali jej v plném rozsahu a 
všechny jejich připomínky byly do Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na 
rok 2021 zapracovány. 
Občané mohli své připomínky k rozpočtu uplatnit písemně do 14.12.2020 na 
podatelně města.   

 
                       Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, a  
                       Ing. Zdeněk Mašík konstatoval, že finanční výbor doporučil rozpočet ke schválení.      
                       K rozpočtu se dále vyjádřil Ing. Václav Mičín s tím, že by bylo vhodné investovat 
                       více do infrastruktury města. Zastupitelé jej dále bez připomínek schválili. 
 
Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje závazné ukazatele 

Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2021 dle tabulkových částí 
rozpočtu, kde schváleným ukazatelem rozpočtu je nejvyšší jednotka druhového 
třídění rozpočtové skladby. 
Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dle svých kompetencí 
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžních a finančních darů, 
závazných ukazatelů vůči svým příspěvkovým organizacím dle Rozpočtu města 
Bystřice nad Pernštejnem na rok 2021 v té výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části Rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2021  

 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5  
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Ing. Jana Jurošová 
16.12.2020 

 

20-12-08 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na rok 
2021 

Popis : V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací 
z rozpočtu města a současně smlouvy na tyto dotace a to v částce nad 50 tis. Kč. 
Předkládáme v souvislosti se schvalováním rozpočtu i tabulkový návrh na 
poskytnutí výše peněžních prostředků, příjemce dotace a návrh veřejnoprávní 
smlouvy, na základě které budou tyto dotace v průběhu roku 2021 poskytovány. 
 



                       Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová.  
                       K bodu se vyjádřil MVDr. Petr Dvořák, který upozornil na chybu v textu –  
                       „Zapnuto Bystřice z.s. – Úhrada nákladů spojených s realizací Bystřického léta 
                       2021 – chybně uveden rok 2020“  a na nezveřejňování účetních uzávěrek spolků 
                       a organizací. Poté byl bod schválen. 
 
Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí neinvestiční 

dotace dle tabulkové části návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzoru v příloze. 

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Ing. Jana Jurošová 
16.12.2020 

 

20-12-09 : Návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro starostu a místostarostu 

Popis : V souladu s usnesením § 76 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může zastupitelstvo schválit uvolněnému 
členovi zastupitelstva mimořádnou odměnu za plnění mimořádných nebo zvláště 
významných úkolů. V kalendářním roce se může poskytnout uvolněnému členovi 
zastupitelstva tato mimořádná odměna ve výši až dvojnásobku odměny, která mu 
náleží za výkon jím zastávané funkce za měsíc. 
Důvody poskytnutí mimořádných odměn: 
Starosta města v roce 2020 v době nouzových stavů z důvodu koronavirové 
epidemie aktivně řídil krizový štáb města,  který koordinoval všechny nutné zásahy 
proti epidemii na území města. Starosta se osobně podílel na organizaci oslav 
440. let povýšení na město. Svoji aktivní účastí se podílel na včasném 
zkolaudování nového amfiteátru na náměstí. Osobním a aktivním přístupem se 
zasloužil o postoupení kapacity 30 lůžek služby domov se zvláštním režimem 
z Nového Města na Moravě, které jsou zařazeny do Krajské sítě soc. služeb Kraje 
Vysočina, což je základním předpokladem pro výstavbu domova pro seniory. Má 
osobní zásluhu na navýšení kapacity ZUŠ Bystřice n. P. o 50 žáků. ZUŠ tak mohla 
zapsat ve školském rejstříku nový studijní obor – taneční obor, který od 1.9.2020 
zahájil výuku.  
Místostarosta města se osobní angažovaností podílel na přípravě a realizaci 
záměrů na výstavbu rodinných a bytových domů na Rovinkách. Jako předseda 
MAS Zubří země podporuje rozvoj spolupráce v regionu a má velký podíl na 
získání dotací cyklostezky Domanín a projektu „Kozí stezka“. Z pozice 
místopředsedy destinační společnosti Koruna Vysočiny má velký podíl na znovu 
nastartování její činnosti, zviditelnění a progresu marketingových činností. Jeho 
osobní zásluhou byl realizován projekt pumptracku na Lužánkách a dále se podílí 
a dohlíží na většině investičních činností města. 

  
                        Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Mgr. Josef Vojta, ti jej 
                        projednali a bez připomínek schválili. 
 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením § 76 odst. 1 a 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  poskytnutí 
a vyplacení mimořádné odměny ve výši dvojnásobku jejich měsíční odměny: 
1. starostovi města za aktivní řízení krizového štábu města v době nouzových 
stavů z důvodu koronavirové epidemie, za osobní podíl při organizaci oslav 450 
let povýšení na město, za včasné zkolaudování nového amfiteátru na náměstí a 
za osobní a aktivní přístup, kterým se zasloužil o postoupení kapacity 30 lůžek 
služby domov se zvláštním režimem z Nového Města na Moravě, které jsou 
zařazeny do Krajské sítě soc. služeb Kraje Vysočina, což je základním 
předpokladem pro výstavbu domova pro seniory a za navýšení kapacity ZUŠ 
Bystřice n. P. o 50 žáků, 
2. místostarostovi města za osobní angažovanost při přípravě a realizaci záměrů 
na výstavbu rodinných a bytových domů na Rovinkách, za podporu a  rozvoj 



spolupráce v regionu z pozice předsedy MAS Zubří země, kdy má velký podíl na 
získání dotací cyklostezky Domanín a projektu „Kozí stezka“, za znovu 
nastartování činnosti destinační společnosti Koruna Vysočiny, zviditelnění a 
progresu marketingových činností, za realizování projektu pumptracku na 
Lužánkách a dále za dohled na většině investičních činností města. 
Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu. 

 

Hlasování : Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

tajemník 
31.12.2020 

 

20-12-10 : Zhodnocení volných finančních prostředků 

Popis : Předpoklad výše volných finančních prostředků ke konci roku 2020 je cca 160 mil. 
Kč. V průběhu roku jsme zhodnocovali volné fin. prostředky na účtech pomocí e-
tradingu, pro představu – průměrný úrok z těchto operací počátkem roku se 
pohyboval průměrně kolem 0,5 %  a výnos z úroků z e-tradingu za rok 2020 byl 
cca 385 tis. Kč, po prudkém pádu úrokových sazeb je jeho současná výše 0,01 % 
p. Dne 2.1.2020 jsme na základě schválené smlouvy s bankou JαT vložili 50 mil. 
Kč na tzv. vkladový účet s bonifikací na dobu 365 dní. Úložka končí dne 2.1.2021. 
Celkový úrok, který se skládá ze základní sazby 1,5 % a 0,4 % úrokové prémie je 
950 tis. Kč.   
Po výborných zkušenostech s bankou JαT jsem ji oslovila s poptávkou na 
zhodnocení volných fin. prostředků. Jejich nabídka je za stejných podmínek jako 
v roce 2020, tzn. vkladový účet s bonifikací s dobou uložení 365 dnů a s úložkou 
minimálně 25 mil. Kč. Výhodou je, že vložené prostředky v případě potřeby lze co 
3 měsíce vybrat. Základní úroková sazba by byla 1,1 % p.a s úrokovou prémií  0,4 
% p.a. 
V současné době úroky z termínovaných vkladů u ostatních renomovaných bank 
se pohybují kolem 0,2 - 04 % p.a. 
Nejvýhodnější nabídkou je tedy nabídky banky JαT BANKA,a.s.. 
Finanční prostředky, které bychom mohly uložit aniž bychom ohrozili cash flow 
města pro rok 2021 je výše úložky 50 mil. Kč. 
Na jednání finančního výboru jsme podrobně probrali podmínky vkladového účtu 
s bonifikací i zkušenosti z minulého období trvání úložky. Finanční výbor doporučil 
zastupitelstvu města zhodnocení volných fin. prostředků formou vkladového účtu 
a v částce 50 mil. Kč. Zhodnocení a současně smlouva byla projednána v radě 
města dne 15.12. 2020 a rada zhodnocení doporučuje zastupitelstvu ke schválení. 
Prostředky by byly zhodnocovány v roce 2021 dnem doručení prostředků na 
vkladový účet po dobu 365 dní. 

   
                       Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová.  
                       Ing. Zdeněk Mašík konstatoval, že finanční výbor doporučil tento bod ke  
                       schválení. Zastupitelé  jej dále projednali a bez připomínek schválili. 
 
Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje zhodnocení volných 

finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč formou vkladového účtu s bonifikací u 
banky JαT BANKA, a.s., sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ:47115378 a 
schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací.  

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Ing. Jana Jurošová 
16.12.2020 

 

20-12-11 : Dokončení akce – 440. výročí založení města Bystřice nad 
Pernštejnem – uzavření VPS s Areálem sportu s.r.o.  

Popis : Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 jsme měli na akci 440. výročí založení 
města rezervováno 500 tis Kč. Oslovili jsme kulturní dům se žádostí o spolupráci 
s přípravami a samotným provedením oslav. Realizaci akce jsme započali 
oznámeními, přípravou reklamy, produkcí akce atd. V této fázi přípravy byly naše 



náklady ve výši cca 110 tis. Kč, samotný průběh akce zajišťoval kulturní dům. 
V této chvíli bude město poukazovat zbývající prostředky formou veřejnoprávní 
smlouvy za účelem pořádání akce kulturnímu domu. Výše poukazovaných 
prostředků je 385.000 Kč.     

  
                        Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti  
                        jej projednali a bez připomínek schválili. 
 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí 

neinvestičních prostředků z rozpočtu města ve výši 385.000,- Kč za účelem 
realizace akce 440. výročí založení města Bystřice nad Pernštejnem 

 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Ing. Jana Jurošová 
16.12.2020 

 
 
RŮZNÉ: 
Starosta informoval zastupitele o: 
- kovid účtu (šití roušek, dezinfekce, odpuštění nájemného…) 
- VDV 
- odpuštění nájemného LSO s.r.o. – bylo odsouhlaseno poslední radou 
- STK 
- řešení situace ve společnosti EDEN 
- rekonstrukci bytů – vzorový byt 
- Sokolovně – stále probíhají jednání - architekt. řešení 
- ceně vody – 103,10 Kč s fixací na dva roky 
- Logu BNP – p. Čadík 
- přípravě dvou žádostí na dotace - Národní sportovní agentura: 1) vybudovat kabiny pro areál 
  sportu, 2) přístavba zimního stadionu – soc. zázemí 
  K tomuto tématu vznikla živá diskuse (viz.audiozáznam), do které se zapojil Mgr. M. Novák, Ing. 
  Z. Mašík, Ing. V. Mičín a p. J. Soukop. Na dotazy odpověděl starosta a místostarosta s tím, že 
  než se dotace budou podávat, zastupitelé budou seznámeni s rozsahem projektu včetně  
  dokumentace.  
 
Místostarosta informoval zastupitele o: 
- nových parkovacích automatech na náměstí  
 
INTERPELACE ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA: 
Ing. Z. Mašík  
- kdy bude dokončen chodník kolem hřbitova? - odpověděl místostarosta, chodník bude  
  zpřístupněn na zimu, zbytek akce ukončen 5/2021 
- kontejnery na ulici Bočkova, zda je nelze přesunout na vhodnější místo - odpověděl Ing. Kekrt 
  (TS města a.s.) – bude prověřeno 
- vyjádřil se k Sokolovně 
- akce Majáles – konání v kovidové době, stížnosti od občanů na hluk… 
 
p.  A. Tulis 
- zda jsou terénní úpravy u silnice č.19 prováděny v souvislosti s připravovanou stavbou prodejny 
  Lidl? - odpověděl starosta, že firma provádí geolog. průzkum  
 
DISKUSE OBČANŮ:  žádný občan se nechtěl vyjádřit 
 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 16.12.2020 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mgr. Martin Horák           Ing. Karel Pačiska               
         místostarosta města                                   starosta města 
 
 
 
 
 

 
MVDr. Petr Dvořák, ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 p. Petr Hanzlík, ověřovatel zápisu 


