
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. 18/2022 
konaného dne 15.06.2022  

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, 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 :  

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

 
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hodin a skončeno v 18:20 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 

22-18-0a : Schválení ověřovatelů zápisu 

22-18-0b : Schválení programu jednání 

22-18-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 17/2022 

22-18-0d : Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č. 17/2022 

22-18-01 : Informace z Rady města 

22-18-02 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n. P. 

22-18-03 : 
Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Rozšíření hřbitova Vítochov“ 
(dále jen „Memorandum“)                                                   

22-18-04 : Majetkové převody 

22-18-05 : Kupní smlouva průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem 

22-18-06 : Stavba Zázemí sportovního areálu 

22-18-07 : Financování stavby Parkoviště v areálu VOŠ a SOŠ 

22-18-08 : Financování stavby optické sítě v roce 2022 

22-18-09 : Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2021 

22-18-10 : Schválení účetní závěrky města Bystřice nad Pernštejnem za rok  2021 
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22-18-11 : Rozpočtové opatření – navýšení provozního rozpočtu z důvodu vyšších cen energií 

22-18-12 : Přijetí daru od společnosti STAVOFLOS s.r.o. 

22-18-13 : 
Veřejnoprávní smlouva s Areálem sportu a kultury s.r.o. za účelem úhrady nákladů 
spojených s pomocí Ukrajině 

22-18-14 : 
Obecně závazná vyhláška města Bystřice nad Pernštejnem o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství 

22-18-15 : Schválení pořízení změny ÚP Bystřice n. P. – zkrácený postup, změna č. 4 

22-18-16 : Různé 

22-18-17 : Interpelace zastupitelů 

22-18-18 : Diskuse občanů   

 

 

22-18-0a : Schválení ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Mašíka 
a Ing. Jaroslava Rudoše 

 

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

 

22-18-0b : Schválení programu jednání 

Popis : Program jednání ZM Bystřice n. P. č. 18/2022 předložil zastupitelům ke schválení 
starosta Ing. Karel Pačiska, ti jej projednali a schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva č. 18/2022 dne 
15.06.2022. 

 

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

 

22-18-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 17/2022 

Popis : Starosta města Ing. Karel Pačiska vyzval zastupitele k podání námitek proti 
zápisu z jednání zastupitelstva města č. 17/2022. Žádné námitky nebyly 
vzneseny.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 17/2022 
bez připomínek. O tomto bodu nebylo hlasováno. 

 

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

 

22-18-0d : Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č.17/2022 

Popis : Kontrolu úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 17/2022 provedl starosta Ing. Karel 
Pačiska. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí splnění úkolů ze zápisu zastupitelstva 
města č. 17/2022. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

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

 

22-18-01 : 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 Mgr. Martin Horák. 
Zastupitelé zprávu vzali na vědomí a schválili.  

 



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

 

Hlasování : Pro:    22 Proti:   0   Zdržel se:     0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 

 

22-18-02 : 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: R. Horák (OBH) - odchod, M. Král (OBH) - nástup, příprava komunálních 
voleb 2022. 

 

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

 

Hlasování : Pro:    22 Proti:  0            Zdržel se: 0              Nehlasoval:   1 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 

 
22-18-03 : Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Rozšíření hřbitova 

Vítochov“ (dále jen „Memorandum“)      
Popis : Předkládám zastupitelstvu města výše nadepsané Memorandum, které v obecné 

rovině rýsuje rámec budoucí možné spolupráce/resp. finanční participace obcí 
Ždánice a Písečné s městem Bystřice nad Pernštejnem na investiční akci 
„Rozšíření hřbitova Vítochov“ projektované projektovou kanceláří Ing. Lubomíra 
Grošofa v roce 2018. Rada města projednala znění Memoranda na svém 
zasedání dne 07.06.2022 a přijatým usnesením doporučuje zastupitelstvu města, 
aby svým souhlasným stanoviskem vyjádřilo podporu této budoucí investiční akci 
a dohodnutým finančním principům deklarovaných Memorandem. Zastupitelstvo 
obce Ždánice Memorandum již schválilo a zastupitelstvo obce Písečné bude 
znění Memoranda projednávat na svém příštím zasedání v druhé polovině 
června 2022.   
  
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Mgr. Martin Rod. 
K bodu se vyjádřil MVDr. Petr Dvořák, přednesl praktickou poznámku ohledně 
uspořádání hrobů. Vysvětlil starosta, Mgr. Martin Rod. (viz audoizáznam). Dále 
se vyjádřil Ing. Hicham Nemrah, odpověděl starosta(viz audoizáznam). Poté 
zastupitelé tento bod bez připomínek schválili.   
  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Memorandum o 
vzájemné spolupráci na projektu „Rozšíření hřbitova Vítochov“.    

 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Mgr. Martin Rod 

 

22-18-04 : Majetkové převody   

Popis       :  1) Manželé  z Černého Vršku požádali o prodej části pozemku, který 
mají v nájmu. V souladu s hranicí, kterou dlouhodobě dodržujeme, komise i Rada 
doporučují vyhotovení GP, na jehož základě byl zveřejněn záměr. Rada 
doporučuje zastupitelstvu města tento převod ke schválení.  
 
2) 3) Pan  z Vítochova požádali o prodej pozemku, který se 
nachází uprostřed jejich pozemků a je pro město nepřístupný a nijak využitelný. 
Komise i Rada doporučují GP, na jehož základě byly zveřejněny záměry. Osadní 
výbor souhlasí. Rada doporučuje zastupitelstvu tyto převody ke schválení . 
 
4) 5) Podmínkou vybudování přechodu přes koleje u vlakového nádraží bylo  
majetkoprávní vypořádání pozemků soukromých vlastníků , kde došlo k terénní 
úpravě z důvodu zlepšení rozhledů a bezpečnosti na přechodu přes koleje. Pro 



uzavření celé této akce koupíme pozemky od soukromých osob a následně je 
bezúplatně převedeme do majetku Správy železnic, státní organizace.  
 
6) Pro další rozvoj místní části Karasín v oblasti výstavby nových RD je potřeba 
vykoupit přístupovou cestu k dalším stavebním pozemkům. Osadní výbor 
souhlasí a doporučuje tento výkup. S vlastníkem pozemku byl dohodnut odkup. 
 
7) Manželé  požádali město o prodej  pozemku, který užívají.  Komise 
i Rada doporučují převod ke schválení. Osadní výbor souhlasí. Záměr byl 
zveřejněn.  
 
8) Pan  z Rovného při zaměřování svých pozemků zjistil, že historický 
taras pod plotem 1m2 zasahuje do našeho pozemku. Požádal o prodej. Komise 
i Rada doporučují tento převod ke schválení. Osadní výbor souhlasí. Záměr byl 
zveřejněn.  
 
9) Manželé  koupili nemovitost po p.  na Černém Vršku a 
požádali nás o prodej pozemku, který je zaplocený a je vlastníkem nemovitosti 
užíván. Stejný případ jako v bodě 1. Komise i Rada doporučují vyhotovení GP. 
Rada tento převod doporučuje Zastupitelstvu ke schválení. Záměr byl zveřejněn.  
 
10) 11) Pro plánovanou akci „Oprava cesty  Rácová“ z Bystřice n.P. do Ždánic je 
třeba dořešit některé pozemky, které jsou ve vlastnictví soukromých osob a leží 
na nich těleso naší komunikace. S p.  jsme 
se dohodli na výměně s doplatkem za rozdíl v m2. Záměr byl zveřejněn.  
 
12) 13)  z Rovného nás požádal před 3 lety o prodej pozemku na 
zřízení nájezdu k jeho nemovitosti. Komise i Rada požadovala projektovou 
dokumentaci nájezdu a doporučují výměnu pozemků. Dokumentace byla 
předložena, byl vyhotoven GP, na jehož základě byl zveřejněn záměr. Osadní 
výbor souhlasí. 
 
14) 15) Paní  z Karasína požádala město o vzájemné vypořádání 
pozemků. Historicky nejsou ploty a tarasy na hranicích. Jejich pozemek se 
naopak nalézá v komunikaci. Komise i Rada doporučují GP, na jehož základě byl 
zveřejněn záměr. Osadní výbor souhlasí. Rada doporučuje Zastupitelstvu tento 
převod ke schválení.  
 
16) Pro další jednání o plánované cyklostezce z Rovného na křižovatku I/19 na 
Rozsochy a Lísek  se nám podařilo dohodnout odkup pozemku od vlastníků 
z Rovného. Tento pozemek by částečně mohl být využit pro cyklostezku a zbytek 
pro možné výměny s ostatními vlastníky z Rovného.  
 
17) Pan  z Lesoňovic má na našem pozemku povolenou studnu pro 
odběr vody ze šedesátých let minulého století. Požádal o majetkoprávní 
vypořádání a zřízení VB . Komise i Rada doporučují GP , na jehož základě byl 
zveřejněn záměr. Osadní výbor souhlasí.  
 
18) z Rovného při zaměření svých pozemků zjistili nesoulad 
s průběhem plotů a vlastnických hranic. Požádali o majetkoprávní vypořádání. 
Komise i Rada doporučují GP, na jehož základě byl zveřejněn záměr. Osadní 
výbor souhlasí. Rada doporučuje zastupitelstvu tento převod ke schválení.  
 
19) Pro potřebu opravy komunikace do Ždánic přes Rácovou je třeba pro potřebu 
stavebního řízení a následně pro žádost o dotaci  mít smluvně zajištěny vlastníky 
dotčených pozemků. S paní  jsme se dohodli na koupi pozemku pod 
komunikací. 
 



20) Pro závěrečné vyúčtování dotace na akci „Chodník Lesoňovice“ musíme mít 
majetkoprávně vypořádány pozemky. Soukromé vlastníky máme vyřízeny a teď 
se dořešují pozemky ve vlastnictví státu. Prvním krokem je bezúplatný převod 
pozemků na město z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Druhým krokem bude převod z majetku ČR Ředitelství silnic a 
dálnic. Tam nejprve tyto pozemky pod chodníkem převede ŘSD na Úřad pro 
zastupování a pak teprve Úřad pro zastupování tyto převede na město.  
 
Z jednání: Majetkové převody předložil zastupitelům ke schválení Ing. Ivan 
Buchta. Ing. Vít Novotný,  Ing. Václav Mičín vznesli dotaz k bodu č. 6, odpověděl 
Ing. Ivan Buchta. Poté zastupitelé tento bod bez připomínek schválili.   

 
Usnesení : 1) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc. č. 3097/19 

o výměře 71 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM K + M . Cena 
150 Kč/m2 + DPH.  
 
2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc. č. 455/1 o 
výměře 243 m2 v k. ú. Vítochov ½  p. . Cena 150 
Kč/m2 + DPH.  

          
3) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc. č. 455/2 o 
výměře 100 m2 v k. ú. Vítochov p. . Cena 150 Kč/m2 + DPH. 
 
4) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP parc. č. 2974/2 o 
výměře 125 m2 od ½ SJM J + a ½ SJM H + . Cena 
100 Kč/m2 . 
 
5) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP parc. č. 2976/2 
o výměře 195 m2 od p. . Cena 100 Kč/m2 . 
 
6) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 512 o výměře 522 m2 
v k. ú. Karasín od p. . Cena 80 kč/m2.  
 
7) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1478/16 o výměře 
455 m2 v k. ú. Domanín SJM J + . Cena 150 Kč/m2.  
 
8) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle  GP díl „b“ z p. č. 684/2 
o výměře 1 m2 v k. ú. Rovné p. . Cena 150 Kč/m2 + DPH.   
 
9) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP  parc. č. 3085/24 
o výměře 89 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM J + Š  . Cena 
150 Kč/m2 + DPH.  
 
10) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 2143/10 o výměře 497 m2, 
parc. č. 2146/4 o výměře 319 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem 1/8 

1/8 K.  a ¾ M.  Cena 30 Kč/m2. 
 
11) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2141/3 o výměře 
936 m2  v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem od 1/8  1/8 K.  a 
¾ M.  . Cena 30 Kč/m2. 
 
12) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc. č. 661/3 
o výměře 64 m2  v k. ú. Rovné p. P. . Cena 150 Kč/m2 + DPH. 
 
13) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku  dle GP parc. č. 76/7 o výměře 
64 m2 v k. ú. Rovné od p. P. . Cena 182 Kč/m2.  
 



14) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP díl „a“ z p. č. 44/3 
o výměře 8 m2, díl „I“ z p. č. 44/3 o výměře 54 m2 , díl „b“ z p. č. 506/3 o výměře 
33 m2, díl „h“ z p. č. 506/3 o výměře 12 m2 a díl „k“ z p. č. 506/3 o výměře 36 m2 
vše v k. ú. Karasín p. Z. . Cena 150 Kč/m2 + DPH. 
 
15) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 44/6 o výměře 34 m2 
a dle GP díl „n“ z p. č. 37/3 o výměře 6 m2, díl „ j“ z p. č. 37/4 o výměře 1 m2, díl 
„f“ z p. č. 559 o výměře 1 m2, a díl „ i“ z p. č. 559 o výměře 1 m2 vše v k. ú. 
Karasín od p. Z. . Cena 182 Kč/m2.  
 
16) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 91/1 o výměře 
781 m2 v k. ú. Rovné od ½  a ½ . Cena 30 Kč/m2. 
 
17) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc. č. 201/12 
o výměře 16 m2 v k. ú. Lesoňovice p. J Cena 20 Kč/m2 + 5000 Kč 
za zřízení VB spočívající v právu uložení podzemního vedení vodovodu. VB 
bude na dobu neurčitou.  
 
18) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc. č. 684/15 o 
výměře 85 m2 v k. ú. Rovné ½ , ¼ J  a ¼ . Cena 
150 Kč/m2+ DPH.  
 
19) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2141/6 o výměře 
313 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem od p. . Cena 60 Kč/m2.  
 
20) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků z majetku ČR 
- Úřad pro zastupování státu na město Bystřice nad Pernštejnem: parc. č. 
447/141 o výměře 70 m2, parc. č. 447/154 o výměře 28 m2, parc. č. 447/144 
o výměře 1 m2, parc. č. 447/157 o výměře 53 m2, parc. č. 447/148 o výměře 
325 m2, parc. č. 447/159 o výměře 60 m2, parc. č. 447/166 o výměře 133 m2, 
parc. č. 447/160 o výměře 26 m2, parc. č. 447/151 o výměře 76 m2, parc. č. 
447/167 o výměře 207 m2, parc. č. 447/153 o v ýměře 26 m2 , parc. č. 447/145 
o výměře 15 m2, parc. č. 447/30 o výměře 15 m2, parc. č. 447/169 o výměře 
7 m2, parc. č. 447/150 o výměře 87 m2, parc. č. 447/168 o výměře 7 m2 vše 
v k. ú. Lesoňovice.  

 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta, Mgr. Martin Horák, Ing. Karel Pačiska, Ing. Tomáš Straka 
Termín : Březen, duben 2022 
   

22-18-05 : Kupní smlouva průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem 

Popis       :     Minulé zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku dle GP v průmyslové zóně 
společnosti REAP investment s.r.o. Na zbývající pozemek dle GP byl zveřejněn 
záměr. Přihlásil se jeden zájemce. Nechali jsme si schválit návrh smlouvy na 
Czechinvestu. Po schválení lze uzavřít smlouvu. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Ivan Buchta, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili.  

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2958/122 o výměře 

3000 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem ve znění přiložené kupní smlouvy.  
 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta, Mgr. Martin Horák, Ing. Karel Pačiska, Ing. Tomáš Straka 
Termín : Březen, duben 2022 

 
 

   



22-18-06 : Stavba Zázemí sportovního areálu 

Popis : Po 3 měsících vracím na stůl jednací bod týkající se stavby Zázemí sportovního 
areálu, protože od březnového rozhodnutí zahájit stavbu došlo ke dvěma 
zásadním změnám. Jednak nám bylo oznámeno Národní sportovní agenturou, 
že nám nebude přiznána žádná dotace, a jednak nám sdělil dříve vysoutěžený 
dodavatel, že v době nadále rostoucích cen není schopen  dodržet smluvní cenu. 
Proto jsme v mezičase udělali dva kroky a to, že jsme v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek řádně ukončili smlouvu s dříve vysoutěženým 
dodavatelem a obratem vypsali nové zakázkové řízení. V něm už jsme pokročili 
tak daleko, že známe nabídkové ceny a ta nejnižší zní na částku něco málo přes 
33 mil. Kč včetně DPH, v rozpočtu města na letošní rok máme 32 mil. Kč. Národní 
sportovní agentura nám sdělila, že nemáme smutnit, protože bude vypsáno další 
kolo dotací a tam můžeme dát žádost znova. 
Potud fakta, z nichž vychází následující otázka k rozhodnutí. Chceme-li zahájit 
stavbu tak, jak to rozhodlo zastupitelstvo v březnu, je třeba provést rozpočtové 
opatření na částku 2 mil. a navýšit tak finanční zdroje na částku, která umožní 
Radě města rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky a starostovi podepsat 
smlouvu. S tím, že jistě zkusíme podat opakovanou žádost o dotaci, je ale třeba 
si realisticky přiznat, že naděje na úspěch je nevelká.  
 
Z jednání:  Tento bod přednesl zastupitelům ke schválení Ing. Aleš Sitař. K bodu 
se vyjádřili Ing. Zdeněk Mašík, Josef Soukop, Ing. Vít Novotný, Mgr. Miroslav 
Novák, Hanička Pečinková, Ing. Václav Mičín, odpověděl starosta(viz 
audiozáznam). Poté zastupitelé tento bod bez připomínek schválili.   

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.000.000,00 Kč na 

realizaci akce „Zázemí sportovního areálu“. 
 

Hlasování : Pro: 16 Proti: 5 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín :  

 

22-18-07 : Financování stavby parkoviště v areálu VOŠ a SOŠ 

Popis : Ve spolupráci s vedením VOŠ a SOŠ již delší dobu připravujeme záměr 
parkoviště uvnitř areálu školy, které by sloužilo nejen potřebám školy, ale 
zejména by vytvořilo parkovací zázemí pro hřbitov a kulturní dům. S ohledem na 
fakt, že budova školy a její okolí podléhá režimu ochrany památek, nebylo a není 
vyjednání takové akce snadné. Aktuálně už jsme ale již ve stavu, kdy máme 
podepsanou smlouvu s Krajem Vysočina jakožto vlastníkem dotčeného 
pozemku a zřizovatelem školy, máme schválenou projektovou dokumentaci, 
stavební povolení je před vydáním a dojednáváme s TS města a.s. termínové a 
cenové aspekty smlouvy o dílo, aby stavbu v rámci tzv. „vertikální spolupráce“ 
mohly zrealizovat. Potud vše v pořádku. 
Co je ovšem výrazně méně v pořádku, je financování. Rozpočet letošního roku 
počítá s částkou 2 miliony korun, očekávaná skutečnost je 6 mil. Kč. Důvodů pro 
takový zásadní rozpor je více a prudký nárůst cen ve stavebnictví je jen jeden 
z nich. Druhým je naše vlastní opatrnost a nepřesnost, s níž jsme dávno před 
zpracováním položkového rozpočtu odhadovali výdaje pouze na základě výměry 
budoucích zpevněných ploch. Dále je ve hře rozsah záměru jako takového, 
protože na realizaci parkoviště jakožto zpevněné plochy se nabalují další aktivity 
jako přesun oplocení areálu školy, zřízení nové vjezdové brány, instalace 
veřejného osvětlení a to dokonce (kvůli propojení okruhů) v rozsahu o dost 
větším, než je vlastní parkoviště, přeložka vodovodu, příprava na budoucí 
instalaci elektronabíječky pro automobily  atd. Nárůst oproti předpokladům je tedy 
násobný, jako argument pro realizací stavby i za těchto finančních podmínek je 
nutno uvést to, že se jedná o neopakovatelnou příležitost vytvořit 31 parkovacích 
míst ve velmi potřebném místě, takže parkoviště bude „hodnotné“ nejen 
pořizovací cenou ale zejména svým umístěním.  



 
Z jednání:  Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Aleš Sitař. K bodu 
se vyjádřil Ing. Václav Mičín. Ing. Vít Novotný vznesl dotaz ohledně nabíjecích 
míst pro elektromobily,odpověděl Ing. Aleš Sitař. Poté zastupitelé tento bod bez 
připomínek schválili.   

  
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření na realizaci stavby 

Parkoviště v areálu VOŠ a SOŠ ve výši 4.000.000,00 Kč. 
 

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

22-18-08 : Financování stavby optické sítě v roce 2022 

Popis : Financování stavby optické sítě a přehledné vykázání skutečně vynaložených 
nákladů je poněkud komplikovanější a to z více důvodů (nárok na odpočet DPH, 
postupné nabíhání víceprací a méněprací, souběh etap 2021 a 2022 atd.), které 
s dovolením vysvětlím podrobněji ústně v rámci projednání a podpořím to slibem, 
že zářijovému zastupitelstvu předložím podrobné vyúčtování etapy 2021 (která 
nám časově výrazně přešla do roku 2022 a teprve nyní se dokončuje a 
doúčtovává) a prosincovému nebo nejpozději březnovému zastupitelstvu dám 
zprávu o etapě 2022. 
V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele etapy 2022, a abychom 
měli jistotu, že tuto etapu i řádně profinancujeme v roce 2022, chybí v rozpočtu 
5 milionů korun, o které tímto žádám. Hned ale dodávám s odkazem na výše 
uvedené a co podrobně vysvětlím na jednání, že celková suma vícenákladů za 
etapy 2021 a 2022 bude jen něco málo přes 2 miliony, zbytek chybějících peněz 
potřebujeme zejména na úhradu DPH, které nám vzápětí finanční úřad vrací. 
 
Z jednání:  Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Aleš Sitař, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili.   

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření na realizaci stavby Optická 

síť města ve výši 5.000.000,00 Kč. 
 

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

22-18-09 : Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2021 

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem ke 
schválení návrh Závěrečného účtu města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2021, 
který byl projednán finančním výborem dne 25.05.2022 a radou města dne 
07.06.2022. Oběma orgány města byl doporučen ke chválení zastupitelstvem 
města bez výhrad. Podrobný popis včetně celkových přehledů je doplněn 
v příloze a to včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2021, dále včetně výsledků hospodaření příspěvkových organizací 
a výsledku hospodaření založených právnických osob. Návrh závěrečného účtu 
byl po potřebnou dobu vyvěšen na úřední desce a i na webu města v plném znění 
a se všemi potřebnými přílohami, tak jak to zákon ukládá územně samosprávným 
celkům.  
 
Z jednání:  Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová.K 
bodu se vyjádřil předseda finančního výboru Ing. Zdeněk Mašík. Poté zastupitelé 
tento bod bez připomínek schválili.   

 
Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem uděluje souhlas s celoročním 

hospodařením města Bystřice nad Pernštejnem a schvaluje Závěrečný účet 



města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2021 včetně Zprávy auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města, dále včetně výsledků hospodaření 
příspěvkových organizací a výsledku hospodaření založených právnických osob. 

 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : 15.06.2022 
   

22-18-10 : Schválení účetní závěrky města Bystřice nad Pernštejnem za rok 
2021 

Popis : Zákon o účetnictví ukládá povinnost územně samosprávným celkům schvalovat 
účetní závěrku jak příspěvkových organizací, tak i organizace samotné. Účetní 
závěrku PO schvaluje rada města, tato povinnost byla splněna dne 07.06.2021 
na jednání rady města, účetní závěrku města samotného schvaluje zastupitelstvo 
města. Na základě směrnice č. 1/2014 má povinnost přezkoumat a vyhodnotit a 
dále předložit ke schválení zastupitelstvu orgán podřízený přímo zastupitelstvu a 
to finanční výbor. 
Finanční výbor předkládá zastupitelstvu města zápis z FV a návrh na schválení 
účetní závěrky města Bystřice nad Pernštejnem včetně svého zjištění, že 
neshledal vad a nedostatků. 
Účetní závěrka města Bystřice nad Pernštejnem v jednotlivých výkazech 
popisuje hospodaření města v roce 2021 a to v porovnání s rokem 2020. 
Výsledek hospodaření je popsán a podrobně vysvětlen a je k němu vysloven 
závěr.  
Pokud budete mít dotazy k jednotlivým údajům ve výkazech, prosíme vás, 
vzhledem k obrovskému množství dat, které jednotlivé výkazy obsahují, abyste 
jednotlivé dotazy formulovali a předložili na finanční odbor města k vysvětlení do 
13.06.2022 do 15 hod., abychom mohli na zastupitelstvu prezentovat vysvětlení 
a aby průběh zastupitelstva nebyl narušen. 
 
Z jednání:  Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, 
ti jej projednali a bez připomínek schválili.       

 
Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem konstatuje, že schvalovaná 

Účetní závěrka města Bystřice nad Pernštejnem poskytuje věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky a schvaluje Účetní závěrku 
města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2021 ke dni 31.12. 2021. 

 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : 15.06.2022 
   

22-18-11 : Rozpočtové opatření – navýšení provozního rozpočtu z důvodu 
vyšších cen energií 

Popis : Z důvodu navýšení cen energií a to jak elektrické energie, tak i plynu v roce 2022 
jsme nuceni řešit navýšení provozních rozpočtů. Navýšení rozpočtů energií pro 
příspěvkové organizace bylo předmětem jednání rady města v dubnu 2022, rada 
schválila rozpočtové opatření formou navýšení provozního příspěvku PO, v této 
chvíli jsme nuceni provést rozpočtové opatření na zvýšenou cenu energií pro 
městské provozy. Vzhledem k nárůstu cen, jsme provozní prostředky určené na 
úhradu energií v letošním roce ve valné většině případů vyčerpali s dubnovými 
platbami. Předpoklad úhrady energií do konce roku je ve výši 3. 757. 800 Kč. 
V tabulce je zpracován předpoklad úhrad jednotlivých druhů energií v roce 2022 
v porovnání s rozpočtovanými spotřebami ve schváleném rozpočtu města.  
 
Z jednání:   Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová. 
Doplňující informace ohledně cen energií podal místostarosta. Dotaz vznesl 
MUDr. Josef Melník, odpověděla Ing. Jana Jurošová a místostarosta(viz 
audiozáznam) Poté zastupitelé tento bod bez připomínek schválili.   



 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtového opatření ve výši 

3. 757.800 Kč na navýšení provozních výdajů těchto kapitol rozpočtu :  
  Správa                                   

MČ Domanín                        
MČ Dvořiště                     
MČ Lesoňovice                     
MČ Rovné                              
MČ Vítochov                           
MČ Bratrušín                          
MČ Pivonice                          
Muzeum                                  
Knihovna                                 
SDH                                   

- 2 313 000 Kč 
-      26 200 Kč 
-    106 000 Kč       
-      60 000 Kč      
-    141 000 Kč 
-      78 000 Kč 
-      20 000 Kč 
-      35 500 Kč 
-    506 000 Kč 
-    246 000 Kč 
-    226 100 Kč          

 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : 15.06.2022 
   

22-18-12 : Přijetí daru od společnosti STAVOFLOS s.r.o. 

Popis : Rozvíjí se další developerská akce na Rovinkách, tentokrát je to úsek označený 
jako Forota III. Zde má Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko vysoutěženého 
dodavatele stavby vodovodu a kanalizace, město bude v souladu se stanovami 
hradit náklady stavby v plné výši, současně ale dle platné smlouvy 
s developerem dostane peníze v téže výši od něj darem. Předkládám tedy 
zastupitelstvu ke schválení návrh přijetí daru, jehož výše po započtení již dříve 
proplacené ceny projektové dokumentace činí 1.624.110,00 Kč. S tím, že 
příslušné rozpočtové opatření na převod peněz směrem k SVK schválí v rámci 
svých kompetencí rada města. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Aleš Sitař, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili.   

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru od společnosti STAVOFLOS s.r.o.  ve 

výši 1.624.110,00 Kč na financování stavby vodovodu a kanalizace v rámci akce 
Forota III. 

 

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

 

22-18-13 : Veřejnoprávní smlouva s Areálem sportu a kultury s.r.o. za účelem 
úhrady nákladů spojených s pomocí Ukrajině 

Popis : V radě města dne 17.05.2022 proběhlo jednání o záměru poskytnout humanitární 
pomoc Ukrajině a to přímo našemu spřátelenému městu Trostjanec. Jedná se 
dva osobní automobily, které město Bystřice n. P. prostřednictvím společnosti 
Areál sportu darovalo městu Trostjanec. Současně byla schválena kompenzace 
společnosti Areálu sportu na náklady spojené s tímto převodem. Náklady 
převýšily 50.000 Kč, proto je kompenzace formou veřejnoprávní smlouvy v dikci 
zastupitelstva. Nyní vám předkládáme návrh veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí částky 151.459 Kč ke schválení. 
 
Z jednání:  Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, 
doplňujicí informace podal místostarosta(viz audiozáznam). Dotaz Ing. Emil 

Ondra ohledně otevřeného účtu, odpověděla Ing. Jana Jurošová(viz 
audiozáznam). Poté zastupitelé tento bod bez připomínek schválili.   

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Areálem sportu na 

úhradu nákladů spojených s humanitární pomoci – poskytnutí motorových 



vozidel Ukrajině. Současně zastupitelstvo města schvaluje provést rozpočtové 
opatření na částku 151.459 Kč.  

 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : 15.06.2022 
   

22-18-14 : Obecně závazná vyhláška města Bystřice n. P. o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství 

Popis : Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech byl vydán nový předpis pro nakládání 
s odpady. Na rozdíl od předchozí právní úpravy  se původcem odpadu stal každý 
občan, při jehož činnosti vzniká odpad. Podle § 59 zákona o odpadech je obec 
povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti 
nepodnikajících fyzických osob. Ke splnění povinností podle § 59 zákona 
o odpadech obec nastaví obecní systém odpadového hospodářství (dále jen 
"obecní systém"). Obecní systém může obec nastavit obecně závaznou 
vyhláškou. Tento návrh odpadové vyhlášky tedy především popisuje místní 
systém nakládání s komunálním odpadem a je formulován na základě nového 
vzoru vyhlášky schváleného Ministerstvem vnitra po vstoupení nové právní 
úpravy odpadového hospodářství do praxe.   
 
 Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. František Klimeš,    

Dotaz Ing. Václav Mičín, nebyl zmíněn Kozlov, odpověděl Ing. František Klimeš 
– bude doplněno. Poté zastupitelé tento bod bez připomínek schválili.   

 
Usnesení : Zastupitelstvo města  vydává  podle § 84 odst. 2 písm. h) zák. čís. 128/2000 Sb., 

o obcích ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku města 
Bystřice nad Pernštejnem o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství.  

 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. František Klimeš 
Termín :  

 

22-18-15 : Schválení pořízení změny ÚP Bystřice n. P. – zkrácený postup, 
změna č. 4 

Popis : Firma ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 59101 Žďár nad Sázavou, IČO:46965818, 
podala podnět na změnu územního plánu v areálu autobusového nádraží. 
Navrhované změny: 
Změna funkčního využití zastavitelné plochy občanského vybavení Z92 a 
stabilizovaných ploch občanského vybavení a stabilizovaných ploch dopravy DS 
na zastavitelnou plochu bydlení hromadné BH. Jedná se o zbourání stávající 
administrativní budovy a celkové přeřešení území s možností výstavby bytových 
domů se zázemím pro řidiče firmy a případně dalšími menšími komerčními 
prostorami v přízemí objektů. Bližší popis je uveden v příloze (podnět na změnu 
ÚP). 



 
 

 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Tomáš Straka. 
Těsně před zasedáním ZM byla doručena petice občanů, která žádá odložení 
rozhodnutí do doby zpracování zastavovací studie. Situaci vysvětlil starosta. 
MVDr. Petr Dvořák vznesl dotaz ohledně původní smlouvy o prodeji, odpověděl 
starosta, tajemník.  

 
Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem odkládá rozhodnutí o pořízení 

Změny č. 4 Územního plánu Bystřice n. P. 
 

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

 
RŮZNÉ: 
Starosta informoval zastupitele o:  
- CONCENTUS MORAVIAE 

- ZDAR – bytové domy 

- S I záměr – 3 návrhy na záměr zboření kotelny 

- Hotel – pokračování rekonstrukce - studie 

- Akce Na kole dětem 

- 30.06. - otevření Park miniatur  

- 09.09. – Den horníků – park  

- 14.09. – poslední zastupitelstvo 

- 23. - 24.09. – komunální volby 

- Srdce Vysočiny 

Místostarosta informace – akce skatepark, dopr. hřiště, pumptrack   
 
INTERPELACE ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA: 
- Ing. Zdeněk Mašík – dotaz – jak pokračuje LIDL – odpověděl starosta, mělo by být vše 

dořešeno, má se povolovat 



- Ing. Zdeněk Mašík – dotaz, zda se příspěvek na energie bude týkat i spolků – odpověděl 

starosta - ano, až to bude aktuální, bude se to řešit přes sportovní komisi 

- Ing. Zdeněk Mašík - informace o turnaji v Paříži v tenise(viz audiozáznam) 

- MUDr. Josef Melník – dotaz k petici občanů – odpověděl starosta a tajemník(viz 

audiozáznam) 

- Mgr. Miroslav Novák – poznámka, že autoři petice se dozvěděli informace dřív než 

zastupitelé  

- Mgr. Michal Neterda – zda město neuvažuje o stavbě vlastního autobusového nádraží – 

odpověděl starosta  

- Starosta - informace o stanici RZS – jednání se zástupci Kraje Vysočina – příprava záměru 

DISKUSE OBČANŮ: 
 

- z řad občanů se nikdo se nevyjádřil 

 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 17.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Ing. Zdeněk Mašík, ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 

 
Ing. Jaroslav Rudoš, ověřovatel zápisu 

 
 

 




