
Město Bystřice nad Pernštejnem 
Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem 

566 590 311,  e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36 

 
 

 

ZÁPIS 
ze zasedání 

Zastupitelstva města Bystřice na Pernštejnem 
 

č. 02/2022 
konaného dne 14.12.2022  

v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem 

 
 
 
Přítomni zastupitelé : Jiří Boháč, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Bc. Jitka Čechová, MVDr. Petr 

Dvořák, Mgr. Martin Horák, Bc. Soňa Humpolíčková, Dipl.um. Štěpán 
Husák, Oľga Königová, Ing. Karel Krondráf, MUDr. Josef Melník, Ing. 
Václav Mičín, Mgr. Vlasta Moncmanová, Ing. Hicham Nemrah, Mgr. 
Michal Neterda, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil Ondra, Ing. Karel 
Pačiska, Petr Paleček, Hanička Pečinková, Ing. Jaroslav Rudoš, Ing. 
Iveta Šiborová, JUDr. Eva Špatková, Petr Štorek 

Omluveni zastupitelé : - 
Nepřítomni zastupitelé : - 

S poradním hlasem : Mgr. Josef Vojta 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ  

 
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hodin a skončeno v 19:10 hodin. Bylo přítomno všech 23 členů 
zastupitelstva. 
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 
hlasů. 

 

POŘAD ZASEDÁNÍ 

22-02-00 : Složení slibu člena zastupitelstva 

22-02-0a : Schválení ověřovatelů zápisu 

22-02-0b : Schválení programu jednání 

22-02-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 01/2022 

22-02-0d : Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č. 01/2022 

22-02-01 : Informace z Rady města 

22-02-02 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n. P. 

22-02-03 : Doplnění člena finančního výboru                                                   

22-02-04 : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - zmocnění 

22-02-05 
: 

Pověření starosty a místostarosty k zastupování ve společnostech, sdružení a 
spolcích s účastí města 

22-02-06 : Zřízení osadních výborů a jmenování jejich členů 

22-02-07 
: 

Odpisy pohledávek dle Směrnice č.2/2016 pro postup při evidenci, účtování, 
vymáhání a odpisu pohledávek města Bystřice nad Pernštejnem 

22-02-08 : Zprávy o investicíh 

22-02-09 : Majetkové převody 

22-02-10 : Veřejnoprávní smlouvy 
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22-02-11 : Rozpočtová opatření  

22-02-12 : Zrušení nadbytečné společnosti EDEN servisní s.r.o. 

22-02-13 : Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2023 

22-02-14 : Různé 

22-02-15 : Interpelace zastupitelů 

22-02-16 : Diskuse občanů   

 

22-02-00 : Složení slibu člena zastupitelstva 

Popis : Starosta města Mgr. Martin Horák přečetl slib člena zastupitelstva města Bystřice 
nad Pernštejnem a MVDr. Petr Dvořák složil slib do jeho rukou a stvrdil ho svým 
podpisem.  

 

22-02-0a : Schválení ověřovatelů zápisu 

Popis : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena   
Jana Hamerníková, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Václav Mičín a pan Petr Paleček. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Václava Mičína a pana 
Petra Palečka. 

 

Hlasování : Pro: 20 Proti:   0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 

 

22-02-0b : Schválení programu jednání 

Popis : Program jednání ZM Bystřice n. P. č. 02/2022 předložil zastupitelům ke schválení 
starosta Mgr. Martin Horák, ti jej projednali a schválili. 
 
Z jednání: Ing. Karel Pačiska navrhl doplinit do programu jednání bod - Odměna 
pro starostu za rok 2022 za celoroční práci a zastupování starosty po dobu jeho 
nemoci, ve výši dvou platů. Odpověděl starosta, že tento bod nebyl zařazen do 
programu jednání z důvodu volebního roku. Tajemník nedoporučil zařazení 
tohoto bodu, protože nebyly splněny zákonné podmínky. Poté se v diskuzi 
vyjádřil Ing. Pačiska, Mgr. Neterda, JUDr. Špatková, starosta, tajemník (viz 
audiozáznam)    

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva č. 02/2022 dne 
14.12.2022. 

 

Hlasování : Pro:     23 Proti:  0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 

 

22-02-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 01/2022 

Popis : Starosta města Mgr. Martin Horák vyzval zastupitele k podání námitek proti 
zápisu z jednání zastupitelstva města č. 01/2022. Žádné námitky nebyly 
vzneseny.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání zastupitelstva města            
č. 01/2022 bez připomínek. O tomto bodu nebylo hlasováno. 

 

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

 

22-02-0d : Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č.01/2022 

Popis : Kontrolu úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 01/2022 provedl starosta Mgr. 
Martin Horák 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí splnění úkolů ze zápisu ze zasedání 
zastupitelstva města č. 01/2022. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

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



 

22-02-01 : Informace z Rady města 

Popis : Informace z jednání Rady města Bystřice n. P. konaných v době od posledního 
zasedání zastupitelstva do dnešního dne podal místostarosta Ing. Emil Ondra. 
Zastupitelé zprávu vzali na vědomí a schválili.  

 

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

 

Hlasování : Pro:    23 Proti:   0   Zdržel se:     0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 

 

22-02-02 : 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. Prudká (OSMI) - odchod do důchodu, nástup P. Koukolová, Libuše 
Matušková - odchod do důchodu, přestup K. Turová (sekretariát), nástup K. 
Zonygová, odchod I. Zavřilová-Potůčková, nástup Š. Benešová od 02/2023.  

 

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

 

Hlasování : Pro:    23 Proti:  0            Zdržel se: 0              Nehlasoval: 0   
Zodpovídá : tajemník MěÚ 

 

22-02-03 : Doplnění člena finačního výboru 

Popis        : Na ustavující schůzi zastupitelstva města nebyl zvolen do finančního výboru 
Ing. René Pros z ANO 2011. Tato strana nyní navrhuje nového kandidáta, jímž 
je paní Veronika Chroustová. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení starosta, ti jej projednali 
a bez připomínek schválili. 
  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města volí paní Veroniku Chroustovou členem finančního výboru. 
 

Hlasování : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá : starosta 
Termín : usnesením 

 

22-02-04 : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - zmocnění   

Popis        : Město Bystřice nad Pernštejnem je členem Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko. Na začátku příštího roku se koná valná hromada, pro kterou je třeba 
zmocnění. Dále je tato valná hromada volební, a proto je třeba navrhnout 
zástupce do předsednictva. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení starosta, ti jej projednali 
a bez připomínek schválili. 
 

 

Usnesení : 1. zastupitelstvo města dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích deleguje starostu města Mgr. Martina Horáka na valné hromady Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 43385313 a to až do odvolání. 
2. zastupitelstvo města dle ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích navrhuje starostu města Mgr. Martina Horáka na člena předsednictva 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 43385313 a to až do odvolání.  

 

Hlasování : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá : starosta 
Termín : usnesením 
 



22-02-05 : Pověření starosty a místostarosty k zastupování ve společnostech, 
sdružení a spolcích s účastí města 

Popis        :    Město Bystřice nad Pernštejnem je členem a součástí různých společností, 
svazů…. (např. Mikroregion Bystřicko, MAS Zubří země, Sdružení obcí Vysočiny, 
Svaz měst a obcí ČR, Koruna Vysočiny), kdy je třeba pro zasedání vrcholných 
orgánů, kterými jsou zejména valné hromady či sněmy, pověření pro zastupování 
města. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení starosta, ti jej projednali 
a bez připomínek schválili. 
 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu k zastupování Města 
Bystřice nad Pernštejnem na valných hromadách (sněmech) společností (svazů) 
s účastí města. 

 

Hlasování : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá : starosta 
Termín : usnesením 
   
   

22-02-06 : Zřízení osadních výborů a jmenování jejich členů 

Popis : Podle ust. § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích může zastupitelstvo v částech 
obce zřídit místní nebo osadní výbory, které jsou minimálně tříčlenné. Členy 
osadního výboru jsou občané přihlášení k trvalému pobytu v té části obce, pro 
kterou je osadní výbor zřízen a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu 
osadního výboru volí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.  
V zájmu zajištění větší samostatností místních částí byly v jednotlivých místních 
částech zorganizovány volby členů osadních výborů. Členům zastupitelstva je 
předkládáno složení osadních výborů tak, jak vyplynulo z voleb provedených 
v jednotlivých místních částech města. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města podle ust. § 84 odst. 2 písm.l) a § 120 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, zřizuje s účinností od 01.01.2023 níže uvedené osadní výbory a 
jmenuje jejich předsedy a členy: 
Bratrušín  
předseda:  Jaromír Prokop ml., 605 866 469, luk.ver@seznam.cz 
členové:  Petr Pečinka 
               Josef Lorenc 
              Václav Filipi st. 
               Kamil Prokop 
 

Divišov 
předseda:  Ing. Marie Chrástová, 604 280 234, 

marie.chrastova@centrum.cz 
členové:  David Houdek 
            Miroslav Šafránek 
              Tomáš Jedlička 
               Jana Kašová 
 

Domanín 
předseda:  Zdeněk Skula, 737 409 817, skulazdenek@seznam.cz 
členové:  Vladimír Šmerda 
               Tomáš Navrátil 
              Antonín Havelka (roč. 1990) 
               Simona Bártová 
 

Dvořiště 
předseda:  Klára Chalupová, 606 231 910, klara.ch@seznam.cz 
členové:  Roman Pešek 
               Slavomír Kubík 
              Veronika Fialová 



               Ing. Zdeněk Kinc 
 

Karasín 
předseda:  Lenka Bednářová, 606821635. zahrada.kvet@seznam.cz 
členové:  Alena Víchová 
               Libuše Víchová 
              Jana Krejčí 
               Bohuslav Fučík 
 

Kozlov 
předseda:  David Kintr, 604 136 496, kintr.david@seznam.cz 
členové:  Bohumír Ostrý 
      František Horníček 
 

Lesoňovice 
předseda:  Ing. Jiří Hájek, 603 506 852,  hajecek000@seznam.cz 
členové:  David Jílek 
               Michal Pártl 
              Jaromír Polanský 
               Ing. Aleš Horák 
 

Pivonice 
předseda:  Michal Dvořák (roč. 1979), 604969822, dvorak.mv@seznam.cz 
členové:  Petra Zabilová 
               Hana Nosková 
 

Rovné 
předseda:  Ing. Jana Kadlecová, 732603344, kadlecovajana@centrum.cz 
členové:  Karel Kinc 
               Stanislav Šandera 
              Ivo Rajšner 
               Vlasta Petrová ml. 
 

Vítochov 
předseda:  Tomáš Šantora, 604 172 894, tom.santora@email.cz 
členové:  Straka Radovan 
               Gregor Martin 
              Klusák Lukáš 
               Hanus František 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení starosta, ti jej 
projednali. Dotaz vznesla p. Pečinková ohledně uvedení ročníku narození 
u jména člena osadního výboru. Odpověl tajemník, starosta (viz audiozáznam). 
Další dotaz Ing. Mičín – kdo volí předsedu osadního výboru. Odpověděl  starosta, 
tajemník (viz audiozáznam). Poté byl bod schválen.  

 

Hlasování : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá : Starosta 
Termín : usnesením 

 

22-02-07 : Odpisy pohledávek dle Směrnice č. 2/2016 pro postup při evidenci, 
účtování, vymáhání a odpisu pohledávek města Bystřice nad 
Pernštejnem 

Popis : Rada města Bystřice nad Pernštejnem schválila svým usnesením č. 13/11/2016 

ze dne 12.07.2016 Směrnici č. 2/2016 pro postup při evidenci, účtování, 

vymáhání a odpisu pohledávek města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen 

směrnice). 
 

Podle ust. § 85 písm. f) zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o prominutí dluhu, který je 

vyšší než 20 000 Kč. 
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Pohledávky v samostatné působnosti navržené k odpisu jsou obsaženy v Příloze 

č. 1/2022. Příloha obsahuje pohledávku 1 právnické osoby, představující 

závazek z faktury č. 20135549 ze dne 05.08.2013 a z faktury č. 20155415 ze dne 

22.06.2015, přičemž dlužník byl dne 01.02.2021 vymazán z obchodního 

rejstříku.  

 

Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Mgr. Zítková. Dotaz 

vznesl Ing. Mičín ohledně doby odpisu pohledávky. Upřesnila Mgr. Zítková, 

starosta. Poté byl bod schválen. 

 
  

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávek dle ust. § 85 písm. f) zákona o 

obcích dle přílohy, která je nedílnou součásti usnesení: 

ALFA SCRAP, s.r.o., IČ: 26929619, Revoluční 1082/62, Praha 1, ve výši 

32.100 Kč  
 

Hlasování : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:  
Zodpovídá : Mgr. Jana Zítková 
Termín : Splněno usnesením 
   

22-02-08 : Zprávy o investicích 

Popis : Ing. Sitař předložil zprávy o 3 ukončených akcích, 3 zahajovaných akcích a 
netradičně ještě 2 průběžné zprávy o dlouhodobých akcích. 
 
Z jednání: Připomínka Ing. Mičín – rekonstrukce ul. Tyršova, Příční - není 
upraven povrch, vysvětlil Ing. Sitař. Dotaz Dipl. um. Husák - rozdílnost povrchu 
podlah v tělocvičnách, vysvětlil starosta. Mgr. Bc. Čechová - dotaz - termíny 
oprav, odpověděl starosta. MVDr. Dvořák -  návrh na pověření odborů SMI, OBH 
popsat situaci ohledně oprav bytů, navrhnout řešení do některého dalšího 
zastupitelstva. Ing. Šiborová - dotaz -  kritéria startovací byty, odpověděl starosta. 
Dotaz - Königová - dotace IROP, odpověděl starosta, Ing. Sitař. Dále diskuze (viz 
audiozáznam) 

 

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

 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín : Nerelevantní 
   

22-02-09 : Majetkové převody 

Popis : 1) Podmínkou stavebního povolení a kolaudace akce „Přechod přes koleje“ byla 
terénní úprava v zářezu dráhy. Další podmínkou bylo i majetkoprávní vypořádání 
této úpravy. To znamená, že město muselo koupit tyto pozemky od soukromých 
osob (toto již proběhlo) a následně je bezúplatně převést do vlastnictví ČR- 
Správa železnic s.o. Komise i Rada doporučují zastupitelstvu tento převod ke 
schválení. Záměr byl zveřejněn.  
 

2, 3) Pro plánovanou opravu cesty z Bystřice n. P. do Ždánic plánujeme využití 
dotačních prostředků. Proto musíme mít tyto pozemky majetkoprávně 
vypořádány. Abychom získali pozemek od paní Zástěrové musíme získat 
pozemek, který navazuje na pozemky paní Zástěrové, od ½ společnosti Agra 
Ždánice a ½ L. Javůrkové, který získáme koupí a prodejem od shora 
jmenovaných a potom následně dojde ke směně s paní Zástěrovou. Záměr byl 
zveřejněn.  
 

4, 5) Postupně dochází ke koupi pozemků RD na Černém Vršku. Jedná se o 
pozemky, které jsou v současné době v nájmu. Zde dodržujeme hranici, která 
rozděluje pronajaté pozemky na ty které jsou předmětem prodeje a ty které 
zůstávají nadále v nájmu. V nájemních vztazích dojde ke zmenšení výměry. 



Komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení. Záměry byly 
zveřejněny.  
 

6) EG.D, a.s. nás požádala o prodej pozemku za účelem výstavby nové 
trafostanice v lokalitě Forota. Záměr byl zveřejněn.  
 

7) Paní Frišhansová nás požádala o prodej našeho pozemku, který užívá. 
Komise i Rada doporučují vyhotovení GP na jehož základě byl zveřejněn záměr. 
Rada doporučuje Zastupitelstvu tento převod ke schválení.   
 

8) V prosinci 2020 schválilo Zastupitelstvo smlouvu o smlouvě budoucí darovací, 
kde nám Kraj Vysočina odsouhlasil dar pozemku (areál Zemědělské školy) na 
kterém město vybuduje parkoviště. Nyní po dokončení, kolaudaci a zaměření lze 
odsouhlasit přijetí daru od Kraje Vysočina.  
 

9, 10, 11) V rámci akce „Ulice Vírská“ jsme prodloužili chodník a tím připravili 
prostor na místo pro přecházení přes krajskou komunikaci. Pro dokončení akce 
je nutné provést majetkoprávní vypořádání jak s Krajem Vysočina, tak i se 
soukromým vlastníkem. Záměry byly zveřejněny.  
 

12) Pan Jurka ze Štěpánova požádal město o prodej pozemku, který sousedí 
s jeho pozemkem a využívá jej. Komise i Rada doporučují tento převod ke 
schválení. Osadní výbor Kozlova souhlasí. Záměr byl zveřejněn.  
 

13) Pan Hájek z Lesoňovic požádal město o prodej části našeho pozemku, který 
užívá a je začleněn do jeho pozemků. Komise i Rada doporučují vyhotovení GP, 
na jehož základě byl zveřejněn záměr. Osadní výbor souhlasí.  
 

14) Manželé Moncmanovi požádali město o prodej části našeho pozemku, který 
udržují a starají se o něho. Komise i Rada doporučují vyhotovení GP, na jehož 
základě byl zveřejněn záměr. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Buchta, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili.  

 

Usnesení : 1) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 2976/2 
o výměře 195 m2 a parc. č. 2974/2 o výměře 125 m2 v k. ú. Bystřice nad 
Pernštejnem do vlastnictví ČR – Správa železnic s.o. 
 

2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2210/29 o výměře 
182 m2  v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem ½ společnosti AGRA Ždánice a.s. a ½ 
p. L. Javůrkové. Cena 3640 Kč.  
 

3) Zastupitelstvo Města schvaluje koupi pozemku dle GP parc. č. 2145/5 
o výměře 163 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem od ½ společnosti AGRA 
Ždánice a.s a ½ L. Javůrkové. Cena 3640 Kč.   
 

4) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 3085/12 o výměře 
73 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem p. T. Smejkalovi. Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
 

5) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 3096/25 o výměře 
71 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem p. H. Hůrkové. Cena 150 Kč/m2 + DPH. 
 

6) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc. č. 3052/120 
o výměře 23 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem společnosti EG.D, a.s. Cena 
200 Kč/m2 + DPH.  
 

7) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP  parc. č. 208/6 
o výměře 76 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem p. K. Frišhansové. Cena 
150 Kč/m2 + DPH.  
 

8) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemků dle GP parc. č. 904/8 
o výměře 1118 m2 a parc. č. 185/2 o výměře 10 m2 v k. ú. Bystřice nad 
Pernštejnem od Kraje Vysočina.  
 



9) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku dle GP parc. č. 
1415/24 o výměře 7 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Kraje 
Vysočina.  
 

10) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku dle GP parc. č. 
1415/20 o výměře 4 m2 a parc. č. 1415/25 o výměře 1 m2 v k. ú. Bystřice nad 
Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad 
Pernštejnem. 
 

11) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků dle GP parc. č. 1415/21 
o výměře 21 m2 a parc. č. 1415/22 o výměře 47 m2 v k. ú. Bystřice nad 
Pernštejnem od p. P. Slámy. Cena 200 Kč/m2.  
   

12) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1079 o výměře 
212 m2 v k. ú. Kozlov p. J. Jurkovi. Cena 80 Kč/m2.  
  

13) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc. č. 471/11 
o výměře 19 m2 v k. ú. Lesoňovice p. F. Hájkovi. Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
 

14) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc. č. 619 o výměře 
148 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem ½ V. Moncmanové a ½ SJM V. + J. 
Moncmanovým. Cena 150 Kč/m2 + DPH.  

 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta, Mgr. Martin Horák, Ing. Emil Ondra, Ing. Tomáš Straka 
Termín : Leden, únor  2023 
   

22-02-10 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na rok 
2023 

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 2023 poskytovány. 
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jurošová. Dotaz 
MVDr. Dvořák – povinnosti společností zveřejňovat účetní uzávěrky, odpověděl 
starosta, Ing. Jurošová, tajemník MÚ, diskuze (viz audiozáznam). Připomínka – 
studentský film. festival – rozdílná částka s rozpočtem, odpověděl starosta (viz 
audiozáznam). Poté byl bod schválen. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí 
neinvestičních dotací pro rok 2023 dle tabulkové části návrhu a schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru v příloze 

 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : 14.12.2022 
   

22-02-11 : Rozpočtová opatření 

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení provedení 
rozpočtových opatření výdajových č. 9 - 11, příjmových č. 4 – 13, financování č. 
6  – 8. 
Vzhledem k tomu, že dosud není jasná přesná výše daňových příjmů v prosinci 
2022 a dotačních příjmů, tudíž bude nutné provést drobná rozpočtová opatření 
pro rok 2022 i po zasedání rady a zastupitelstva. Tato provedená rozpočtová 
opatření budou předložena radě města i zastupitelstvu města dle kompetencí při 
prvních zasedáních roku 2023.  
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jurošová. Bod 
byl projednán a bez připomínek schválen. 

 



Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení 
rozpočtových opatření výdajových č. 9 - 11, příjmových č. 4 – 13, financování č. 
6 – 8. 
Zastupitelstvo města souhlasí provést drobná rozpočtová opatření pro rok 2022 
i po zasedání rady a zastupitelstva. Tato provedená rozpočtová opatření budou 
předložena radě města i zastupitelstvu města dle kompetencí při prvních 
zasedáních roku 2023. 

 

Hlasování : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : 14.12.2022 
   

22-02-12 : Rozhodnutí o zrušení společnosti Eden servisní, s.r.o. s likvidací 
z důvodu nadbytečnosti 

Popis : Společnost Eden servisní, s.r.o. byla tzv. servisní společností pro činnost Centra 
zelených vědomostí. S uzavřením nájemní smlouvy na tento areál a s prodejem 
Eden centre s.r.o. se tato společnost dále jeví jako nadbytečnou, pro město nemá 
využití a její samotná existence zakládá povinnosti – vést účetnictví, podávat 
závěrky, komunikovat s úřady a vést běžný účet. Samozřejmě tyto činnosti 
vytváří náklady. Navrhuje tedy tuto společnost zrušit s likvidací a to k 01.01.2023. 
Dle zákona o obcích zrušení společnosti s likvidací spadá do pravomoci 
zastupitelstva, zastupitelstvo určuje způsob zrušení, volbu likvidátora, poté 
následuje notářský zápis – rozhodnutí jediného společníka společnosti o zrušení 
a to ke dni 01.01.2023. jako likvidátora navrhujeme paní Jaroslavu Chalupovou 
současnou jednatelku společnosti. 
Sestavený notářský zápis podepisuje starosta, následuje zápis včetně oznámení 
vstupu do likvidace a údaje o likvidátorovi do obchodního rejstříku. 
Poté následuje samotný proces likvidace včetně zatímní účetní závěrky - tato 
splyne s řádnou účetní závěrkou a současně proběhne dvojí oznámení ve 
věstníku o vstupu společnosti do likvidace s výzvou pro věřitele.   
Poté bude následovat likvidátorem podání daňového přiznání, zpeněžení 
likvidačního zůstatku, poté likvidátor vypracuje konečnou zprávu o průběhu 
likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky a předloží ji na 
jednání valné hromady. Po schválení valnou hromadou následuje návrhu na 
výmaz společnosti z obchodního rejstříku a společnost zaniká. 
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jurošová. 
Připomínka Ing. Pačiska (viz audiozáznam). Odpověděla Ing. Jurošová. Poté byl 
bod chválen. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozhodnutí :  
a) Společnost Eden servisní, s.r.o., se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem, identifikační číslo 269 26 580, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 45670, se 
zrušuje s likvidací ke dni 01.01.2023 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet tři). 
Po dobu likvidace používá Společnost obchodní firmu - Eden servisní, s.r.o. 
v likvidaci.  

b) Do funkce likvidátora Společnosti volí Ing. Jaroslavu Chalupovou, datum 
narození 11.03.1954, trvalým pobytem Souběžná 551, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem. 

 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 1 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : 14.12.2022 

 

22-02-13 : Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2023 

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Rozpočet města Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2023. Rozpočet je předkládán jako deficitní, deficit je hrazen 
z finančního přebytku minulých let. 



Příjmy rozpočtu jsou na rok 2023 navrženy ve výši 253 385 tis. Kč, výdaje ve výši 
329 850 tis. Kč, financování je tedy 76 465 tis. Kč. 
Návrh rozpočtu na rok 2023 byl projednán finančním výborem dne 30.11.2022, 
kterým byl jednohlasně doporučen bez připomínek zastupitelstvu ke schválení. 
Dále byl projednán a doporučen bez připomínek ke schválení radou města dne 
06.12.2022. 
Současně proběhlo i pracovní setkání zastupitelů dne 23.11.2022, 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 2023 zapracovány. 
Občané mohli své připomínky k rozpočtu uplatnit písemně do 12.12.2021 na 
podatelně města. 
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jurošová. 
  
JUDr. Špatková navrhla rozšíření usnesení č. 22-02-13 o toto znění a starosta o 
něm nechal hlasovat.  
Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí doporučení 
finančního výboru projednat na ZM v březnu 2023 rozpočtové opatření Rozšíření 
hřbitova ve Vítochově. O tomto návrhu nechal starosta hlasovat. 
 
Hlasování : Pro: 8 Proti: 15 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 

 
Návrh usnesení nebyl schválen.  
 
Poté starosta nechal hlasovat o původním usnesení. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje závazné ukazatele 
Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2023 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 2023 v té výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části Rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2023. 

 

Hlasování : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:  
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : 14.12.2022 

 
 
 

RŮZNÉ: 
 
Starosta informoval zastupitele o: 

- budova sokolovny - řešení 

- bytový dům ZDAR 

- zubaři MDDr. Elkčnerová, MDDr. Šikl 

- TS města – odchod Ing. Hicham Nemrah, nástup Karim Nemrah  

- vysoutěžení ceny el. energie, plynu 

- elektrocentrála pro Trostjanec (partner. Město Ukrajina) 

- poděkování členům zastupitelstva  

Místostarosta informoval zastupitele o: 
- Lidl – zahájení stavby 

- ul. Ant. Štourače – dokončuje se 

- zázemí sport. Areálu 



- rekonstrukce vodovodu, kanalizace a obnova povrchu ul. K Domanínku, ul. Rovinky 

(dokončení) + optická síť 

- předláždění cesty hřbitov 

- parkoviště VoŠ – zkolaudováno 

- obnova chodníku ke hřbitovu 

- hasičská zbrojnice Divišov 

INTERPELACE ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA: 
- Mgr. Bc. Čechová - řešení dopravní situace ul. Zahradní - odpověděl Bc. Daniel 

řešení p. Pros - trénování dcery Terezy 

- Ing. Pačiska - rozpočtový výhled, odpověď Ing. Jurošová 

- JUDr. Špatková - příprava bodu do ZM ohledně hřbitova ve Vítochově 

poslat zastupitelům odpověď na petici ohledně bytových domů - odpověděl starosta (viz 

audiozáznam) 

- Ing. Mičín - podnět - podklady ZM na web, elektronická verze, starosta - příprava řešení 

- P. Königová - chodníky průmysl. zóna, osvětlení - odpověděl starosta (viz audiozáznam) 

orientační systém pro turisty na náměstí - odpověď starosta (viz audiozáznam) 

plán investic - odpověď starosta - je rozpracován 

nahrávání ZM - odpověď starosta, (viz audiozáznam) 

zákaz vjezdu na Domanínský rybník - odpověď starosta, Bc. Daniel (viz audiozáznam) 

výběh pro psy na SI, odpověď starosta - neuvažuje se, je plánován na Lužánkách 

- MUDr. Melník - dotaz ul. Ant. Štourače, zda bude jednosměrná nebo obousměrná, 

odpověděl starosta - bude obousměrná (viz audiozáznam) 

dotaz ohledně stomatologické péče - odpověď starosta (viz audiozáznam) 

- p. Pečinková - dotaz ohledně měřičů tepla a teplé vody - odpověď starosta, Ing. Vančová 

(viz audiozáznam) 

- JUDr. Špatková - dotaz - zútulnění zázemí u Domanínského rybníka - odpověď starosta 

(viz audiozáznam) 

- p. Königová - dotaz - zázemí u Domanínského rybníka - možnost pro podnikatele 

- odpověď starosta (viz audiozáznam) 

dotaz - domov pro seniory (stávající situace) - odpověď starosta (viz audiozáznam) 

- MVDr. Dvořák - připomínka k zápisu porad vedení - odpověď starosta, tajemník (viz 

audiozáznam) 

Veřejnoprávní smlouvy – kontola dotovaných firem, jesli mají zveřejněnu účetní závěrku, 

které mají tuto povinnost 

- p. Königová -  připomínka k zápisu porad vedení - odpověď tajemník (viz audiozáznam) 

 
DISKUSE OBČANŮ: 
 

- p. Liška - dotaz ohledně zvýšení ceny nájmu - odpověď starosta, Ing. Pačiska (viz 

audiozáznam) 

cena pronájmu kuch. linek, elektrické rozvody v bytech 

Bc. Daniel reakce na dotaz Mgr. Bc. Čechové - dopravní situace ul. Zahradní (viz 

audiozáznam  

 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 20.12.2022 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Ing. Emil Ondra           Mgr. Martin Horák               
         místostarosta města                                   starosta města 
 
 
 
 
 

 
Ing. Václav Mičín, ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 

 
Petr Paleček, ověřovatel zápisu 

 
 

 


