
Město Bystřice nad Pernštejnem 
Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem 
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ZÁPIS 
ze zasedání 

Zastupitelstva města Bystřice na Pernštejnem 
 

č. 16/2021 
konaného dne 15.12.2021  

v 16.00 hodin 
ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem 

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

Hanzlík, Mgr. Martin Horák, Bc. Soňa Humpolíčková, Ing. Zdeněk 
Mašík, MUDr. Josef Melník, Ing. Václav Mičín, Mgr. Vlasta 
Moncmanová, Ing. Hicham Nemrah, Mgr. Michal Neterda, Mgr. 
Miroslav Novák, Ing. Vít Novotný, Ing. Emil Ondra, Ing. Karel Pačiska, 
Ing. Jaroslav Rudoš, Ing. Josef Samek, Josef Soukop, Antonín Tulis, 
Hanička Pečinková  

Omluveni zastupitelé : Bc. Petra Königová 
Nepřítomni zastupitelé : MVDr. Petr Dvořák do bodu č. 6 

S poradním hlasem : Mgr. Josef Vojta 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ, Libor Jedlička (spol. Lidl)   
 
Zasedání bylo zahájeno v 16:05 hodin a skončeno v 18:40 hodin. Z celkového počtu 23 
zastupitelů bylo přítomno 22 zastupitelů. 
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 
hlasů. 
 

 

POŘAD ZASEDÁNÍ 

0a / 16 / 2021 Schválení ověřovatelů zápisu 

0b / 16 / 2021 Schválení programu jednání 

0c / 16 / 2021 Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č.15/2021 

0d / 16 / 2021 Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č.15/2021 

1 / 16 / 2021 Informace z rady města 

2 / 16 / 2021 Informace o činnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

3 / 16 / 2021 Smlouva o mezinárodní spolupráci města Bystřice nad Pernštejnem v ČR a  
města Boguchwała v PL 

4 / 16 / 2021 Návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro starostu a místostarostu 
5 / 16 / 2021 Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství   
6 / 16 / 2021 Majetkové převody                                                                                          
7 / 16 / 2021 Smlouva o spolupráci s firmou ENERGY FARM s.r.o.                                     
8 / 16 / 2021 Vyhlášení záměru na prodej tržnice                                                                
9 / 16 / 2021 Odkup pozemků od p. Šibora                                                                          

10 / 16 / 2021 Dar SDH Karasín                                                                                             
11 / 16 / 2021 Zprávy o investicích                                                                                        
12 / 16 / 2021 Smlouva o spolupráci Prodejna Lidl Bystřice nad Pernštejnem 
13 / 16 / 2021 Změna územního plánu   
14 / 16 / 2021 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro spolky                 

BK  Zubři Bystřice nad Pernštejnem a HC Orli Bystřice nad  Pernštejnem      

mailto:posta@bystricenp.cz


15 / 16 / 2021 Kompenzace škod vzniklých společnosti EDEN s.r.o. 
16 / 16 / 2021 Rozpočtová opatření                                                                                       
17 / 16 / 2021 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022                                                                               
18 / 16 / 2021 Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2022   
19 / 16 / 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025    
20 / 16 / 2021 Různé 
21 / 16 / 2021 Interpelace zastupitelů 
22 / 16 / 2021 Diskuze 

 
 

21-16-0a : Schválení ověřovatelů zápisu 

Popis : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena 
Jana Hamerníková, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Petr Hanzlík, Ing. Zdeněk Mašík  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Petra Hanzlíka a Ing. Zdeňka 
Mašíka 

 

Hlasování : Pro: 19  Proti:  0   Zdržel se:  2  Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 

 

21-16-0b : Schválení programu jednání 

Popis : Program jednání ZM Bystřice n. P. č. 16/2021 předložil zastupitelům ke 
schválení starosta Ing. Karel Pačiska a ti jej projednali a schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva č. 16/2021 dne 
15.12.2021 

 

Hlasování : Pro:  21    Proti: 0 Zdržel se: 0   Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 

 

21-16-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 15/2021 

Popis : Starosta města Ing. Karel Pačiska vyzval zastupitele k podání námitek proti 
zápisu z  jednání zastupitelstva města č. 15/2021. Žádné námitky nebyly 
vzneseny.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 15/2021 
bez připomínek. O tomto bodu nebylo hlasováno. 

 

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

 

21-16-0d : Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č. 15/2021 

Popis : Kontrolu úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 15/2021 provedl starosta Ing. Karel 
Pačiska, který konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí splnění úkolů ze zápisu zastupitelstva 
města č. 15/2021. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

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

 
 

21-16-01 : 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 poté 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:  21   Proti:   0   Zdržel se:   0  Nehlasoval:  2  



Zodpovídá : tajemník MěÚ 
 

21-16-02 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

Popis : Tajemník MěÚ podal zprávu o činnosti městského úřadu v době od posledního 
zasedání zastupitelstva. Informoval zastupitele o personálních změnách na 
MěÚ: Jana Slezáková – odchod do důchodu – pozici přebírá Klára Chalupová. 
Janka Soukopová – odchod do dúchodu – pozici přebírá Lucie Halušková. Dále 
informoval, že i v době Covidu úřad funguje bez omezení. 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:  21   Proti:   0          Zdržel se:   0            Nehlasoval:  2 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 

 

21-16-03 : Smlouva o mezinárodní spolupráci města Bystřice nad Pernštejnem 
v ČR a města Boguchwała v PL 

Popis :  Město Bystřice nad Pernštejnem již několik let spolupracuje s městem 
Boguchwała z Polské republiky. Mezinárodní spolupráce zejména na poli kultury, 
sportu a školství byla navázána, protože Boguchwała je partnerským městem 
Vranova nad Toplou, které je pro změnu partnerským městem Bystřice nad 
Pernštejnem. Jelikož již nyní dochází ke spolupráci, je výhodné, aby tato 
spolupráce byla deklarována smlouvou, která je přílohou. 
Boguchwała je město v Rzeszowském kraji na Podkarpatském vojvodství v 
jihovýchodním Polsku. Je sídlem správního obvodu Gmina Boguchwała. 
Oficiálně byl městu udělen status 1. ledna 2008. Název města znamená „chvála 
Bohu“. Boguchwała leží přibližně 7 kilometrů jihozápadně od krajského města 
Rzeszów a má 5700 obyvatel. Město je místním centrem elektrotechnického 
a energetického průmyslu, ve městě sídlí společností ZAPEL a Instytut 
Energetyki. Nejvýznamnějšími památkami jsou palácový a parkový komplex, 
kostel sv. Stanislava z 18. století a památník 500. výročí bitvy u Grunwaldu. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení tajemník Mgr. Josef 
Vojta, ti jej projednali a bez připomínek schválili. 

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o mezinárodní spolupráci města 

Bystřice nad Pernštejnem v ČR a města Boguchwała v PL dle přílohy, která je 
nedílnou součástí usnesení. 

 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Tajemník MěÚ 
do 31.12.2021 

 

21-16-04 : 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 2021 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 přípravě 
akce domova pro seniory, který se přibližuje k závěrečné realizaci. Aktivním 
přístupem se podílel na přípravě akce obchodního domu Lidl se soukromým 
investorem.  



Místostarosta řídí, podílí se a dohlíží v roce 2021 na většinu investičních činností 
města. Dále se místostarosta města osobní angažovaností podílel na druhé fázi 
přípravy a realizaci záměrů na výstavbu a bytových domů na Rovinkách. Svoji 
aktivní účastí se zasloužil o převod městské společnosti Eden centre s. r. o. a 
úspěšný pronájem Centra Eden. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení tajemník 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 na přípravě akce domova 
pro seniory, za aktivní  podíl na přípravě akce obchodního domu Lidl, 
2. místostarostovi města za řízení a dohled na většině investičních činností 
města, osobní angažovanost při druhé fázi přípravy a realizaci záměrů na 
výstavbu bytových domů na Rovinkách, za aktivní účast při převodu městské 
společnosti Eden centre s. r. o. a úspěšný pronájem Centra Eden. 
Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu. 

 

Hlasování : Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 6 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Tajemník MěÚ 
12.01.2022 

 

21-16-05 : Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství   

Popis : Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa (zákony č. 541, 
542 a 543/2020 Sb.), kterou byla, mimo jiné, dotčena i právní úprava zpoplatnění 
nakládání s komunálním odpadem. Dle nové právní úpravy mohou obce od 1. 
ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho 
ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad, konkrétně pak 
prostřednictvím:  

 místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

(konstrukce poplatku vychází ze stávajícího systému – nezohledňuje se 

reálná produkce odpadu) nebo  

 místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 

věci (zde konstrukce poplatku vychází ze skutečného množství 

vyprodukovaného odpadu (kg, litry).  

Od roku 2022 tak nebude možné vybírat místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle § 10b zákona o místních poplatcích (jak bylo upraveno předchozí 
Obecně závaznou vyhláškou města č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ze dne 18.12.2019). Pokud by tak město činilo, jednalo by 
v rozporu se zákonem. V návaznosti na výše uvedené je nezbytné, aby město 
do konce roku 2021 vydalo zcela novou obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za komunální odpad, a to s účinností k 1. lednu 2022, kterou tímto 
předkládáme k posouzení, přičemž z výše uvedených variant byla zvolena ta, 
která je blízká současnému systému (první varianta). Výše poplatku se 
nezvyšuje.   
Novou vyhláškou se zrušuje celá původní č. 3/2019, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ze dne 18.12.2019. 
Znění nové vyhlášky je odsouhlaseno s Odborem veřejné správy, dozoru a 
kontroly Ministerstva vnitra – Mgr. Anežkou Slezákovou.   
 
Z jednání:  Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Mgr. Martin Rod, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili.  



 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku města č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.   

 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Tajemník MěÚ 

 

21-16-06 : Majetkové převody 

Popis             :  1) Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem dne 03.04.2013 schválilo 
Smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu majetku, který se týkal 
stavby tenisové haly a stavby venkovních  tenisových  kurtů. Smlouva o smlouvě 
budoucí byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021, kdy by předmětný 
majetek měl být převeden bezúplatně do majetku města. Po změně vlastnictví 
bude shora uvedený majetek pronajat TK Bystřice nad Pernštejnem.  
2) Zabilovi z Pivonic požádali město o prodej pozemku, který je dlouhodobě 
zaplocený a jimi užívaný. Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení GP, na 
jehož základě byl zveřejněn záměr. Osadní výbor souhlasí. Rada doporučuje 
Zastupitelstvu tento převod ke schválení.  
3,4,5,6,7) V roce 2016 jsme uzavřeli s majiteli pozemků, kterých se měla týkat 
budoucí stavba „Chodník Lesoňovice“ Smlouvy o smlouvách budoucích kupních. 
Po dokončení akce a zaměření skutečného stavu a zápisu GP do katastru 
nemovitostí lze provést výkupy pozemků pod chodníkem.  
8) Paní Filipová z Lesoňovic požádala město o prodej části našeho pozemku na 
kterém má historicky umístěnou studnu. Stavební komise i Rada doporučují 
vyhotovení GP, na jehož základě byl zveřejněn záměr. Osadní výbor souhlasí.  
9) Se zástupci ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme 
domlouvali bezúplatný převod pozemků – komunikací v lokalitě zahrádkářské 
kolonie u Lesoňovic. Jedná se o 2 pozemky, jeden v k. ú. Bystřice nad 
Pernštejnem a jeden v k. ú. Lesoňovice. Pro podpis smlouvy je nutné schválení 
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s omezujícími podmínkami.  
10) Pan Fišer z Pivonic nás požádal o výměnu pozemků, na našem pozemku 
měl být vstup do jeho domu a na jeho pozemku se nachází část naší komunikace. 
Stavební komise  i Rada doporučují vyhotovení GP. Při zaměření se ukázalo, že 
byla v mapě chybně zakreslena vlastnická hranice a tudíž je vstup do domu pana 
Fišera na jeho pozemku a tím dojde pouze ke koupi části jeho pozemku pod 
komunikací. Osadní výbor souhlasí.  
11,12,13,14) Při zaměření uličky v Pivonicích bylo zjištěno, že navazující 
vlastnící mají ploty jinak, než jsou vlastnické hranice. Někde  zabírá město cestou 
soukromé pozemky a někde naopak soukromí vlastníci mají zabrané obecní 
pozemky. S oběma bylo dohodnuto vzájemné vypořádání dle skutečného stavu. 
Byl vyhotoven GP, na jehož základě byly zveřejněny  záměry. Rada doporučuje 
Zastupitelstvu tyto převody ke schválení. Osadní výbor souhlasí.  
15,16) Manželé Uhrincovi a Vítkovi požádali v roce 2018 o prodej pozemků 
navazujících na jejich pozemky s RD. Komise i Rada tehdy odsouhlasili 
vyhotovení GP, na jehož základě byl zveřejněn záměr. Osadní výbor souhlasil. 
Oba shora jmenovaní v té době nesouhlasili s navrhovanou cenou. 
V současnosti s cenou souhlasí a chtějí předmětné pozemky koupit. Rada 
souhlasí, osadní výbor také.  
 
Z jednání:Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Ivan Buchta, ti jej 
projednali s tímto dotazem. 
- Ing. Václav Mičín – výše prodejní ceny pozemku za m2 u bodu 15, 16. 
Odpověděl Ing. Ivan Buchta. 
Poté zastupitelé tento bod bez připomínek schválili. 

 
Usnesení : 1) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod z majetku Tenisového klubu  

Bystřice nad Pernštejnem do majetku města Bystřice nad Pernštejnem stavby 
tenisové haly umístěné na pozemku p. č. 1952/3 o výměře 675 m2 a stavby 



venkovních tenisových kurtů umístěných na pozemku p. č. 1952/1 o výměře 
1296 m2. Vše v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.  
2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p. č. 304/16 o 
výměře  89  m2 v k. ú. Pivonice u Lesoňovic ¾  M. Zabilovi a ¼  L. Zabilové. 
Cena 150,- Kč/m2 + DPH.  
3) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 31/8 o výměře 237 m2,  
p.  č. 31/9 o výměře 6 m2, p. č. 31/10 o výměře 22 m2, a p. č. 31/5 o výměře 
50 m2 v k. ú. Lesoňovice  od p. F. Hájka. Cena 100,- Kč/m2.  
4) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 31/12 o výměře 65 m2, 
p.  č. 31/11 o výměře 155 m2 v k. ú. Lesoňovice od SJM J+E Hájkových. Cena 
100,- Kč/m2. 
5) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 31/13 o výměře 145 m2 
v k. ú. Lesoňovice od p. J. Hájka. Cena 100,- Kč/m2. 
6) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 31/14 o výměře 2 m2, 
p.  č. 31/15 o výměře 21 m2, cena 100 Kč/m2 a dále  p. č. 32/3 o výměře 169  m2, 
cena 20,- Kč/m2  od p. J. Karáska. Vše v k. ú. Lesoňovice.  
7) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 300/11 o výměře 1 m2, 
p.  č. 300/12 o výměře 247 m2, p. č. 300/13 o výměře 11 m2, p. č. 300/14 o 
výměře 5 m2, p. č. 300/15 o výměře 15 m2 v k. ú. Lesoňovice od p. F. Boháčka. 
Cena 100,- Kč/m2. 
8) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p. č. 452/5 o výměře 
4 m2 v k. ú. Lesoňovice p. M. Filipové. Cena 150,- Kč/m2+ DPH. 
9) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č.j. 
UZSVM/BZR/3766/2021-BZRM a to k pozemku p. č. 2338/2, ost. pl. v k. ú. 
Bystřice nad Pernštejnem a pozemku p. č. 447/7 ost. pl. v k. ú. Lesoňovice, 
z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města 
Bystřice nad Pernštejnem, včetně omezujících podmínek uvedených v Čl.IV. 
smlouvy. Smlouva viz. Přílohy.     
10) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP p. č. 355 o výměře 
19  m2 v k. ú. Pivonice od p. L. Fišera. Cena 150,- Kč/m2. 
11) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p. č. 304/17 o výměře 
62 m2 v k. ú. Pivonice u Lesoňovic p. O. Kudláčkové. Cena 150,- Kč/m2 + DPH. 
12) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP p. č. 32/2 o výměře 
11  m2 v k. ú. Pivonice u Lesoňovic od p. O. Kudláčkové. Cena 182,- Kč/m2. 
13) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP  p. č. 304/18 o výměře 
20 m2 v k. ú. Pivonice u Lesoňovic  ½  M. Schneiderovi a ½ J. Schneiderovi. 
Cena 150,- Kč/m2 + DPH.  
14) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků dle GP p. č. 304 o výměře 
32 m2, p. č. 31/2 o výměře 4 m2, p. č. 31/3 o výměře 4 m2 v k. ú. Pivonice u 
Lesoňovic  od ½  M. Schneidera a ½ J. Schneidera. Cena 182,- Kč/m2. 
15) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p. č. 1478/1 o výměře 
478 m2 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem SJM M+R Uhrincovým. 
Cena 150,- Kč/m2. 
16) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p. č. 1478/17 o 
výměře 611 m2 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem SJM  Z+G Vítkovým. 
Cena 150,- Kč/m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

          
 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta, Mgr. Martin Horák, Ing. Tomáš Straka, Ing. Karel Pačiska 

 

21-16-07 : Smlouva o spolupráci s firmou ENERGY FARM s.r.o. 

Popis : Předkládaná smlouva se týká záměru společnosti ENERGY FARM s.r.o. na 
přípravu stavebních pozemků v ulici Na Samotě (stavební záměr se nazývá 
Zasíťování lokality K Domanínu). Podobně jako v předešlých podobných 
developerských záměrech na Rovinkách je účelem a předmětem smlouvy 
nastavení práv a povinností k dopravní a technické infrastruktuře tak, aby až na 
pozemcích vzniknou rodinné domy, fungovala tato obytná lokalita vlastnicky a 
provozně stejně jako kterákoliv jiná obydlená ulice ve městě. Od zmíněných 



dřívějších smluvních vztahů se tento případ liší především tím, že záměr se 
nerealizuje na městských pozemcích, specifické řešení je dojednáno pouze ve 
věci komunikace a navazujících veřejných ploch, které zůstanou po dočasnou 
dobu ve vlastnictví i správě developera. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Aleš Sitař, ti jej 
projednali s připomínkou Ing. Václava Mičína. 
- neobdržení situačního plánu, nedostatečně uvedené tech. parametry. 
Odpověděl Ing. Aleš Sitař, v následné diskusi (viz audiozáznam) dále odpověděli 
Mgr. Martin Horák, Ing. Karel Pačiska.  
- Petr Hanzlík – dotaz ohledně počtu míst. Odpověděl Ing. Karel Pačiska 
Poté zastupitelé tento bod schválili. 

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje: 

1. Smlouvu o spolupráci, smlouvu darovací a smlouvu o budoucí smlouvě 
kupní uzavřenou se společností ENERGY FARM s.r.o., IČO 28342453 se 
sídlem Zahradní 988, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem ve znění dle 
přílohy 

2. přijetí daru od společnosti ENERGY FARM s.r.o., IČO 28342453 se 
sídlem Zahradní 988, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem ve výši 
4.290.436,00 Kč 

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 

 

21-16-08 : Vyhlášení záměru na prodej tržnice 

Popis             :  Vedení města již delší dobu zvažuje otázku možného prodeje městské tržnice. 
Vzhledem k zájmu stávajícího nájemce o koupi a nutnosti plánování nezbytných 
oprav této nemovitosti je na zvážení, zda nevyhlásit záměr na prodej této 
nemovitosti. Nechali jsme si udělat znalecký posudek, který tuto nemovitost 
oceňuje na 11,5 mil. Kč, dále jsme si od projektanta nechali udělat nacenění 
plánovaných oprav, které by jsme měli v nejbližších letech udělat. Plánované 
opravy vychází z cen roku 2020 a činí cca 11 mil. Kč. Při stávajícím nájmu 
600 000,- Kč ročně nám z toho vychází, že pokud bychom v následujících 
10 letech provedli  požadované opravy, tak z této nemovitosti nebude žádný 
výnos. Nemovitost byla zakoupena v roce 1999 za 8,9 mil. Kč. V roce 2007 byla  
kupní cena uhrazena z nájemného a od roku 2007 nám tato nemovitost přináší  
výnos. I vzhledem k stoupajícím cenám materiálů, energií, prací můžou být 
plánované opravy ještě dražší než se v současné době domníváme. Rada města 
souhlasí se přípravou záměru, který by se připravil na příští ZM za cenu dle 
znaleckého posudku. Je nutné udělat GP, specifikovat věcná břemena (průchod, 
most, inženýrské sítě).  
 
Z jednání:  Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Karel Pačiska, ti 
jej projednali. V následné diskusi se vyjádřili Bc. Soňa Humpolíčková, Ing. Vít 
Novotný, MVDr. Petr Dvořák, Ing. Josef Samek, Petr Hanzlík, viz audiozáznam.  

 
Usnesení :  Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou záměru na prodej městské tržnice 

č. p. 7 na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem, který by byl předložen 
ZM v březnu 2022.  

         Usnesení nebylo schváleno. 
 

Hlasování : Pro: 11 Proti: 11 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta, Mgr. Martin Horák, Ing. Tomáš Straka, Ing. Karel Pačiska 
Termín : Leden – únor 2022 

 

21-16-09 : Odkoupení pozemků od p. P. Šibora 

Popis             :  V rámci připravované stavby obchodního centra LIDL bylo s investorem 
dohodnuto, že vzhledem k územnímu plánu, kde je na konci schváleného 
územního plánu plánovaná  obslužná komunikace ve vlastnictví města, byl 



dohodnut odkup části pozemku od p. Pavla Šibora. Se společností Lidl bylo 
dohodnuto, že na tomto odkoupeném pozemku investor vybuduje komunikaci a 
následně ji převede do vlastnictví města za 3% pořizovací ceny bez DPH.  
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Ivan Buchta, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili. 

 
Usnesení :  Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP p. č. 2129/66 o výměře 

963 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem od p. P. Šibora. Cena 1000,- Kč/m2 
          
 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 2 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta, Mgr. Martin Horák, Ing. Tomáš Straka, Ing. Karel Pačiska 
Termín : Leden 2022 

 

21-16-10 : Dar pro SDH Karasín  

Popis            :  V rozpočtu na rok 2021 má osadní výbor Karasín schváleny prostředky na 
likvidaci náletu dřevin ve výši 50 000,- Kč na našich pozemcích. Osadní výbor se 
dohodl s místním SDH. Teprve nyní  jsme zjistili, že SDH nemůže fakturovat, 
tudíž není způsob, jak jim tyto prostředky převést. S finančním odborem MěÚ 
jsme se dohodli na daru. Zemní práce budou zhotoveny jiným subjektem na 
základě faktury. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Ivan Buchta, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili.  

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje dar ve výši 40 000,- Kč SDH Karasín  za 

provedení prací - likvidace náletu na pozemcích města  p. č. 108/1 a 108/4 
v  k.  ú. Karasín.   

          
 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta  
Termín : Prosinec  2021 

 

21-16-11 : Zprávy o investicích 

Popis : Tentokrát předkládám 3 zprávy o ukončených akcích, z nichž jedna byla tak 
rychlá (bytový dům 981-982), že  je to zároveň i zpráva o zahájení. Plus vyžádaná 
zpráva o demolicích kotelny na S II a garáží u polikliniky. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Aleš Sitař, ti jej 
projednali s tímto dotazem. 
-  Ing. Zdeněk Mašík – kdo naceňuje osvětlení(park miniatur) 
Odpověděl Ing. Aleš Sitař 
Poté zastupitelé tento bod bez připomínek schválili. 

 
Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy Odboru správy majetku a investic o 

přípravě a realizaci investic dle přílohy. 
 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín : Nerelevantní 

 
 

21-16-12 : Smlouva o spolupráci prodejna Lidl Bystřice nad Pernštejnem   
Popis : Předkládáme k posouzení „Smlouvu o spolupráci“ se společností Lidl Česká 

republika v.o.s. (dále jen „Lidl“), jejímž předmětem je stanovení jasných pravidel 
budoucí vzájemné součinnosti mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a Lidl, a 
to v rámci investiční akce výstavby prodejny této společnosti a souvisejících 
vyvolaných investic. Kmenová smlouva, kterou Lidl předložil městu, prošla 



intenzívním připomínkovým procesem, který z předkládaného materiálu udělal 
smlouvu veskrze partnerskou. 
Za předpokladu standardního povolovacího procesu Lidl předpokládá realizaci a 
otevření prodejny v roce 2023. Nezbytnou součástí akce je výstavba světelné 
křižovatky (jako vyvolané investice) s tím, že funkčnost tohoto dopravního prvku 
je podmínkou uvedení prodejny do provozu. Lidl uvažuje o umístění zásilkových 
boxů (typu Zásilkovna, PPL box apod.), nabíjecích stanic pro elektromobily a 
elektrokol. Hodnotu záměru - jako celku - Lidl neuvádí, a to vzhledem 
k momentální naprosté nečitelnosti cen na stavebním trhu. V rámci investice 
bude městu vybudován a předán majetek v řádech miliónů korun (světelná 
křižovatka, komunikace, chodník a veřejné osvětlení). Do budoucna se otevře 
možnost zpřístupnění lokality „Rácová“ atd. K obsazení „partnerské prodejny“ 
Lidl, prozatím, neuvádí nic konkrétního. 
V této souvislosti město projednává odkoupení pozemku pro přístupovou 
komunikaci do lokality „Rácová“, která bude současně sloužit i jako přístupová 
komunikace pro Lidl. Tato záležitost je zastupitelstvu předkládána samostatným 
bodem.  
   
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Martin Rod, ti jej 
projednali s tímto dotazem. 
- Ing. Václav Mičín ohledně ornice 
Odpověděl Ing. Aleš Sitař, doplnil Ing. Karel Pačiska 
Poté zastupitelé tento bod bez připomínek schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje „Smlouvu o spolupráci 
Prodejna Lidl Bystřice nad Pernštejnem“.   

 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Mgr. Martin Rod 
 

21-16-13 : Schválení pořízení změny č. 3 ÚP Bystřice n. P. – zkrácený postup 

Popis : Město Bystřice n. P. začalo připravovat změnu č. 3 ÚP, která bude řešit pouze 
změny týkající se požadavků města. Změna bude vzhledem k její jednoduchosti 
pořizována zkráceným způsobem dle §55a stavebního zákona. 
Navrhované změny: 

1) Změna funkčního využití ploch areálu firmy EDEN, a.s. z občanského 
vybavení veřejného -  OV na plochy občanského vybavení komerčního – 
OK, které lépe vystihují činnosti a záměry v areálu firmy a umožňují 
realizaci ubytovacích kapacit. 

 



 
2) Změna plochy přestavby P4 z technické infrastruktury na zastavitelnou 

plochu sportu – OS za účelem výstavby dětského dopravního hřiště. 

 
 

3) Změna ploch přestavby P2.60a a P2.60b na zastavitelnou plochu 
občanského vybavení veřejného – OV za účelem výstavby objektů 
občanské vybavenosti (hasičská a záchranná stanice) 

 
 

Z jednání:   Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Tomáš Straka, 
ti jej projednali s tímto dotazem. 
- Ing. Zdeněk Mašík – původně plánované využití rozšíření skladu pro tepelnou 
Odpověděl starosta, další sklad nyní není třeba a případné zřízení dětského 
dopravního hřiště nevylučuje možnost rozšíření skladu v případě potřeby. Dále 
doplnil Mgr. Martin Horák. Dále zmínil starosta jednání s hasič. záchranným 
sborem o možnosti vybudování stanice, RZS.  
Poté zastupitelé tento bod bez připomínek schválili. 

                         
Usnesení : 1. Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem podle § 6 odst.5 písm.a) a 

§  55 a odts. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v 
platném znění schvaluje pořízení Změny č. 3 Územního plánu Bystřice n. P. 
Změna č. 3 bude pořizována zkráceným postupem. 



2. Zastupitelstvo určuje místostarostu města Mgr. Martina Horáka  pro spolupráci 
s pořizovatelem při pořízení Změny č. 3 ÚP Bystřice n. P. 
3. Náklady na pořízení změny hradí město Bystřice n. P. 

 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Mgr. Martin Horák, Ing. Tomáš Straka 
Termín :  

 

21-16-14 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací pro 
spolky BK Zubři Bystřice n. P. a HC Orli Bystřice n. P. 

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. 
Žádosti o dotace byly projednány komisí sportu a mládeže a její návrh byl dne 
02.11.2021 projednán na radě města. 
Klub BK Zubři Bystřice n. P. – zajišťuje činnost hokejové mládeže a požádal o 
dofinancování činnosti ze dvou důvodů: 

- narovnání členské základny mládeže o členy, kteří v klubu sportují, ale 
v době podání žádosti o dotaci (v lednu) neměli v pořádku přihlášky a 
členství, 

- dofinancování zvýšené ceny pronájmu ledů – tato položka nebyla vykryta 
z důvodu zákazu sportování na začátku roku a zůstatku fin. prostředků 
kalkulovaných na pronájmy ledů pro tým mužů. 

Komise propočtem dle pravidel grantu prav. činnosti navrhla a rada schválila pro 
spolek částku 95.688,- Kč, o kterou se navýší původní smlouva formou dodatku. 
Součtem dotací bude celková částka v dodatku smlouvy ve výši 454.329,- Kč.  
Klub HC ORLI Bystřice n. P. – zajišťuje činnost týmu mužů. Spolek vznikl 
k 01.06.2021, proto nemohl žádat o dotaci v řádném termínu. Již v minulosti jsme 
v průběhu roku nově vzniklé organizace podpořili. Komise stejným propočtem 
navrhla radě města ke chválení částku 154.077,- Kč.  
Rada města doporučila svým usnesením zastupitelstvu ke schválení 
veřejnoprávní smlouvy na tyto částky pro oba spolky. 
 
Zdrojem financování bude zůstatek grantu prav. činnosti ve výši 239.999,- Kč 
(bylo rozděleno jen 90% z celkové výše grantu) a grant trenérů mládeže ve výši 
9.766,- Kč. O tuto částku bude rozpočtovým opatřením grant prav. činnosti 
navýšen. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Mgr. Martin Horák a 
doplnil Mgr. Alois Bouček. Petr Hanzlik požádal o podrobnější vysvětlení. 
Odpověděl starosta a Mgr. Martin Horák. 
Poté zastupitelé tento bod bez připomínek schválili. 

 
Usnesení : Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím neinvestičních dotací  z grantového 

programu pravidelné sportovní činnosti a schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě z grantu prav. činností pro rok 2021 pro BK Zubři Bystřice n. P., Nový 
Dvůr 1489, 593 01 Bystřice n. P., IČ 04087887 na částku 454.329,- Kč a VPS 
z grantu prav. činností pro rok 2021 pro HC ORLI Bystřice n. P., Na 
Kameníku  422, 593 01 Bystřice n. P., IČ 10846514 na částku 154.077,- Kč. 

 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 1 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Ing. Blanka Svobodová 
Splněno usnesením. 

   

21-16-15 : Kompenzace škod vzniklých společnosti EDEN CENTRE s. r. o. 

Popis : Obchodní společnost EDEN CENTRE, s. r. o. město vlastnilo do 30.06.2021. 
Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 14/2021 (po vyhlášení „Záměru 
nájmu/pachtu Centra EDEN v Bystřici nad Pernštejnem“) ze dne 16.06.2021, 
byla od 01.07.2021 uzavřena „Smlouva o nájmu a pachtu souboru nemovitých 
věcí“ s panem Davidem Hájkem. Před 30.06.2021 na pozemcích hospodařilo 



město prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, jejímž jménem jednal 
jednatel (za dohledu/kontroly ustanovené dozorčí rady). Z důvodu snížení ztráty 
s. r. o. bylo v uplynulém období exekutivou s. r. o. rozhodnuto, že dojde ke 
zrušení pojištění vybraných plodin a pozemků „na živel“. Bohužel, dne 
10.08.2021 se přes nově pronajaté pozemky přehnalo silné krupobití, které 
zničilo podstatnou část úrody těsně před sklizní (zjištěné poškození porostů od 
52 do 100%). Nový pronajímatel neměl možnost porosty po převzetí pojistit, 
neboť pojišťovny již v těchto mezních termínech smlouvy neuzavírají. Na 
jednotlivých porostech byla vyčíslena škoda, kterou definuje přiložená tabulka. 
Vzhledem ke skutečnosti, že město bylo v rozhodném období (vhodném pro 
uzavření příslušné pojistné smlouvy – odpovídající stavu porostů) vlastníkem 
pozemků a mohlo smlouvy uzavřít (avšak neuzavřelo…), navrhuji nájemci 
kompenzovat vzniklou škodu, a to odpuštěním nájemného za rok 2021 ve výši 
644.281,21,- Kč včetně DPH (pozn. město se odpoutalo od každoroční ztráty 
v celkové výši cca 5 mil. Kč. Pokud bychom majetek nepronajali, škodu bychom 
kompenzovali v plné výši při závěrečném účtu). 
Rozhodnutí o kompenzaci je v pravomoci rady města. Tento případ je však 
specifický v tom, že vhledem k jeho závažnosti (hodnotě pronajímaného 
majetku) rozhodovalo o pronájmu zastupitelstvo. Proto rada města předloží své 
rozhodnutí o kompenzaci k rozhodnutí rovněž zastupitelstvu.  
 
Z jednání:  Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Karel Pačiska. 
V diskusi (viz audiozáznam) se vyjádřila Bc. Soňa Humpolíčková, reagoval 
starosta, Mgr. Miroslav Novák, o upřesnění požádal Petr Hanzlík, odpověděl 
starosta, dále se vyjádřil Josef Soukop, Ing. Vít Novotný, Bc. Soňa 
Humpolíčková. 
Poté zastupitelé tento bod schválili. 

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje prominutí nájmu za rok 2021 společnosti EDEN 

CENTRE s. r. o. 
 

Hlasování : Pro: 13 Proti: 7 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Ing. Pačiska, Ing. Jurošová 
Termín : 

 
 

 

21-16-16 : Rozpočtová opatření  

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení provedení 
rozpočtových opatření příjmových č. 1 - 4, financování č. 1. 
Vzhledem k tomu, že dosud není jasná přesná výše daňových příjmů a v prosinci 
2021 a dotačních příjmů, tudíž bude nutné provést drobná rozpočtová opatření 
pro rok 2021 i po zasedání rady a zastupitelstva. Tato provedená rozpočtová 
opatření budou předložena radě města i zastupitelstvu města dle kompetencí při 
prvních zasedáních roku 2022. 
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti 
jej projednali a bez připomínek schválili.   

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení 
rozpočtových opatření příjmových č. 1 - 4, financování č. 1. 
Zastupitelstvo města souhlasí provést drobná rozpočtová opatření pro rok 2021 
i po zasedání rady a zastupitelstva. Tato provedená rozpočtová opatření budou 
předložena radě města i zastupitelstvu města dle kompetencí při prvních 
zasedáních roku 2022. 

 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
 
 
 
 



21-16-17 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na rok 
2022 

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 2022 poskytovány. 
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti 
jej projednali a bez připomínek schválili.    

 
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: 2 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Ing. Jana Jurošová 
15.12.2022 

 

21-16-18 : Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2022 

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Rozpočet města Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2022. Rozpočet je předkládán jako deficitní, deficit je hrazen 
z finančního přebytku minulých let. 
Příjmy rozpočtu jsou na rok 2022 navrženy ve výši 235 630 tis. Kč, výdaje ve výši 
256 985 tis. Kč, financování je tedy 21 355 tis. Kč. 
Návrh rozpočtu na rok 2022 byl projednán finančním výborem dne 6.12.2021, 
kterým byl jednohlasně doporučen bez připomínek zastupitelstvu ke schválení. 
Dále byl projednán a doporučen bez připomínek ke schválení radou města dne 
14.12.2021. 
Současně proběhlo i pracovní setkání zastupitelů dne 10.11.2021, 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 2022 zapracovány. 
Občané mohli své připomínky k rozpočtu uplatnit písemně do 14.12.2021 na 
podatelně města.  
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová. 
Veřejnost se k rozpočtu nevyjádřila. Ing. Zdeněk Mašík za finanční výbor 
doporučil zastupitelstvu schválení rozpočtu. 
Poté byl bod schválen. 

 
Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje závazné ukazatele 

Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2022 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 2022 v té výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části Rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2022  

 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 3 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Ing. Jana Jurošová 
15.12.2021 

 
 
 



21-16-19 : Střednědobý výhled rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na 
roky 2023 - 2025   

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Střednědobý výhled rozpočtu 
města Bystřice nad Pernštejnem na roky 2023 – 2025. 
Ve střednědobém výhledu rozpočtu města jsou naplánovány předpokládané 
příjmy a výdaje města v dalších letech, způsoby jejich financování a dále jsou 
zde definovány dlouhodobé závazky města. 
Návrh střednědobého výhledu  byl projednán finančním výborem dne 6.12.2021, 
kterým byl jednohlasně doporučen bez připomínek zastupitelstvu ke schválení, 
Dále byl projednán a doporučen bez připomínek ke schválení radou města dne 
14.12.2021 
Současně proběhlo i pracovní setkání zastupitelů dne 10.11.2021, kde byli 
přítomní zastupitelé seznámeni s tím, že v navrhovaném střednědobém 
rozpočtovém výhledu budou zohledněny předpokládané příjmy, výdaje, zdroje 
financování, bez konkrétních investičních záměrů.    
Občané mohli své připomínky k střednědobému rozpočtovému výhledu uplatnit 
písemně do 14.12.2021 na podatelně města,  žádné připomínky nebyly podány. 
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová. 
Ing. Zdeněk Mašík za finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválení Středně 
dobého výhledu rozpočtu.  
Poté byl bod schválen.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Střednědobý výhled 
rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na roky 2023 – 2025 s naplánovanými 
příjmy a výdaji města v dalších letech, způsoby jejich financování včetně 
dlouhodobých závazků města. 

 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 

 
RŮZNÉ:  
Starosta informoval zastupitele o: 
     -    ceně vody, tepla, za odpady pro rok 2022 – beze změny oproti roku 2021 
     -    ceně el. energie, plynu, doplnil Mgr. Martin Horák, cena musela být vysoutěžena na burze,    
          došlo k podstatnému navýšení, dodavatel el. energie je EP Energy Trading, dodavatel   
          vysokého napětí je E.ON, dodavatel plynu je Pražská plynárenská   
     -    Spořitelna od  1. 2.2022 ruší pokladnu, bude bankomat pro vklad i výběr 
     -    přestěhování pojišťovny Kooperativa po Komerční bance 
     -    jednání s manažery pro stavbu Senior domu, předpokládaný začátek stavby konec roku   
          2022 nebo začátek roku 2023, výstavba je 2 až 16 měsíců, v lednu zasedání s radním a   
          pracovníky krajského úřadu soc. odboru, firmami Senior domy a Alzheimer Home o  
          vzjemné spolupráci  a registraci lůžek 
     -   vítězství v soutěži O nejhezčí vánoční strom v rámci mikroregionu 
     -   přípravě elevace v KD Bystřice n. P. 
 
INTERPELACE ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA: 
     -  dotaz Ing. Hichama Nemraha – odpověděl starosta 
     -  Mgr. Vlasta Moncmanová – poděkování za vánoční výzdobu města 
     -  MUDr. Josef Melník – pochvala vánoční výzdoby muzea, dotaz ohledně stěhování   
        Kooperativy – odpověděl starosta 
 
DISKUSE OBČANŮ:   
     -  p. Chmelíček - vyjádřil názor k Edenu – předání pozemků v době veget. růstu  
                              - dotaz ohledně nákupu vozidla pro ředitele TS – odpověděl starosta 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 20.12.2021  
 
 
 



 
Mgr. Martin Horák           Ing. Karel Pačiska               

         místostarosta města                                   starosta města 
 
 
 
 

 
 Petr Hanzlík, ověřovatel zápisu 

 
 
 

                                     Ing. Zdeněk Mašík, ověřovatel zápisu 


