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ZÁPIS 
ze zasedání 

Zastupitelstva města Bystřice na Pernštejnem 
 

č. 19/2022 
konaného dne 14.09.2022  

v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem 

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

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

Omluveni zastupitelé : MVDr. Petr Dvořák, Bc. Soňa Humpolíčková, Ing. Zdeněk Mašík,  Ing. 
Vít Novotný 

Nepřítomni zastupitelé :  
S poradním hlasem : Mgr. Josef Vojta 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ  
 
Zasedání bylo zahájeno v 16:05 hodin a skončeno v 18:15 hodin. Z celkového počtu 23 
zastupitelů bylo přítomno 19 zastupitelů. 
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 
hlasů. 
 

 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
0a / 19 / 2022 Schválení ověřovatelů zápisu 

0b / 19 / 2022 Schválení programu jednání 

0c / 19 / 2022 Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č.18/2022 

0d / 19 / 2022 Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č.18/2022 

1 / 19 / 2022 Informace z rady města 

2 / 19 / 2022 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 

3 / 19 / 2022 Schválení  Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 2023-2027 

4 / 19 / 2022 Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací 

z grantových programů města 

5 / 19 / 2022 Zprávy o investicích  

6 / 19 / 2022 Přijetí daru 

7 / 19 / 2022 Rozpočtové opatření – oprava komunikací Rovné - Divišov   

8 / 19 / 2022 Majetkové převody 

9 / 19 / 2022 Smlouva o návratné finanční výpomoci – MAS Zubří země o.p.s. 

10 / 19 / 2022 Rozpočtová opatření 

mailto:posta@bystricenp.cz


11 / 19 / 2022 Dodatek č. 2 ke koncesní smlouvě na akci „Výstavba a provozování zimního 
stadionu v Bystřici nad Pernštejnem“ 

12 / 11 / 2022 Různé 

13 / 11 / 2022 Interpelace zastupitelů 

14 / 11 / 2022 Diskuse občanů 

 
 

22-19-0a : Schválení ověřovatelů zápisu 

Popis : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města je určena 
Kateřina Turová, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Bc. Jitka Čechová, p. Antonín Tulis 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Bc. Jitku Čechovou a p. 
Antonína Tulise. 

 

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

22-19-0b : Schválení programu jednání 

Popis : Program jednání ZM Bystřice n. P. č.19/2022 předložil zastupitelům ke schválení 
starosta Ing. Karel Pačiska, ti jej projednali a schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva č.19/2022 dne 
14.09.2022. 

 

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

22-19-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č.18/2022 

Popis : Starosta města Ing. Karel Pačiska vyzval zastupitele k podání námitek proti 
zápisu z  jednání zastupitelstva města č.18/2022. Žádné námitky nebyly 
vzneseny.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č.18/2022 
bez připomínek. O tomto bodu se nehlasovalo. 

 

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

22-19-0d : Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č.18/2022 

Popis : Kontrolu úkolů ze zasedání zastupitelstva č.18/2022 provedl starosta Ing. Karel 
Pačiska. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí splnění úkolů ze zápisu zastupitelstva 
města č.18/2022. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

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

22-19-01 : Informace z Rady města 

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

 

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

 

Hlasování : Pro:    18 Proti:    0  Zdržel se:     0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
 



22-19-02 : 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: K. Zonygová (OSŠ) příchod, K. Turová (OSŠ) přechod na (FIN), R. 
Hamříková (OSPOD) odchod na MD, A. Setničková (OSPOD) příchod, výběrové 
řízení na OSMI. 

 

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

 

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

22-19-03 : Schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad 
Pernštejnem 2023-2027  

Popis : V roce 2021 začalo město připravovat Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad 
Pernštejnem 2023 – 2027. Na vytvoření strategie se společně v průběhu 
jednoho roku podílelo 24 členů pracovních skupin z řad zástupců města, 
mikroregionu Bystřicko a sociálních služeb pod metodickým vedením vědecko-
výzkumného ústavu ACCENDO, Ostrava. Oproti předchozímu plánu je územní 
působnost rozšířena na celý správní obvod obce s rozšířenou působností 
Bystřice nad Pernštejnem. 
 
V analytické části dokument shrnuje základní socioekonomické charakteristiky 
správního obvodu i samotného města. V analýze se tak můžeme dozvědět 
o vývoji počtu obyvatel, jejich věkové struktuře, a to včetně předpokládaného 
vývoje do roku 2030. Dále analýza obsahuje informace o vývoji nezaměstnanosti 
a zadluženosti. Dokument následně představuje sociální služby na území 
správního obvodu města, jejich kapacity, strukturu uživatelů a analýzy jejich 
financování. Analytická část je zakončena analýzou silných a slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb spojených s rozvojem sociálních služeb na Bystřicku. 
 
Strategická část následně stanovuje poslání a vizi města v oblasti rozvoje 
sociálních služeb, na které navazují tři hlavní cíle strategie: 1. Pokračování ve 
strategickém přístupu k rozvoji sociálních služeb; 2. Zachování a rozvoj 
spolupráce všech členů komunitního plánování a zapojení veřejnosti do 
komunitního plánování; 3. Zajištění všech potřebných sociálních služeb a 
souvisejících aktivit pro občany ve vysoké kvalitě. 
 
Pro potřeby plánování byly definovány dvě cílové skupiny: 1. Rodina, děti, 
mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením; 2. Senioři a osoby se 
zdravotním znevýhodněním. Pro obě tyto skupiny byly definovány specifické 
cíle, které byly následně rozpracovány do konkrétních opatření. Vedle těchto 
dvou skupin byly rovněž definovány průřezové cíle a opatření, které jsou 
společné pro více oblastí. Strategie tedy obsahuje 26 specifických cílů, které 
budou naplňovány prostřednictvím 57 konkrétních opatření. 
 
Mezi zásadní projekty, které město plánuje, patří vybudování domova pro 
seniory (33 lůžek), domova se zvláštním režimem (69 lůžek) a odlehčovací 
služby (4 lůžka), s plánovaným zahájením provozu v roce 2024. Dalším 
významným projektem je vybudování nízkoprahového denního centra pro lidi 
bez domova a noclehárny do roku 2027. Město plánuje i nadále podporovat 
rozvoj sociálních služeb ve svém správním obvodu, zvyšovat informovanost 
občanů o sociálních službách a přispívat k prevenci negativních patologických 
jevů. 
 



Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení PhDr. Drahomíra 
Lukšová, ti jej projednali a bez připomínek schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Bystřice nad Pernštejnem 2023-2027. 

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová 
Termín : Splněno usnesením 
 

22-19-04 : Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních 
dotací z grantových programů města 

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. 
Předkládáme zastupitelstvu ke schválení smlouvy na nein. dotace z grantu 
trenérů mládeže na 2. pololetí 2022 přesahující 50.000,- Kč a smlouvy, které 
celkově v daném roce přesahují na daný účel částku 50.000,- Kč. 
Žádosti o fin. prostředky byly projednány komisí sportu a mládeže dne 8. srpna 
2022 a její návrh na rozdělení prostředků byl předložen Radě Města Bystřice n. 
P. na jednání dne 30.8.2022. Rada dotace a smlouvy, které jí přísluší ke 
schválení schválila dle návrhu komise sportu a mládeže, dotace a smlouvy, které 
přísluší ke schválení zastupitelstvu ve svém usnesení doporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení. 
Veřejnoprávní smlouvy jsou uvedeny v příloze. 
 
Komise sportu a mládeže za účasti vedení města projednala aktuální situaci cen 
energií a jejich vliv na činnost sportovních organizací, které město podporuje 
v rámci grantového programu sportovních pravidelných činností. Zdražení se 
promítá do provozování majetku organizací nebo do položky nákladů za 
pronájmy. 
Po diskuzi komise navrhla a rada města schválila paušální navýšení dotací, které 
organizace obdržely na začátku roku o 10%.  
Radou schválené navýšení grantu a seznam dodatků veřejnoprávních smluv, 
které přísluší ke schválení ZM jsou uvedeny v příloze. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení místostarosta. K bodu 
se vyjádřila Mgr. Bc. Jitka Čechová, která upozornila na nerovnoměrnost 
rozdělení finančních prostředků spolkům a volnočasovým organizacím. Do 
diskuze se zapojil Mgr. Miroslav Novák. Na dotazy reagoval starosta a 
místostarosta, viz. audiozáznam. Poté byl bod bez připomínek schválen. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje VPS na neinvestiční dotace z grantu trenérů 
mládeže na 2. pololetí 2022 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
Zastupitelstvo města schvaluje dodatky VPS na poskytnutí neinvestičních dotací 
z grantového programu pravidelných aktivit dle přílohy, která je nedílnou součástí 
usnesení. 

 

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

: 
: 

Ing. Blanka Svobodová 
Splněno usnesením. 

 

22-19-05 : Zprávy o investicích 

Popis :  Připravil jsem 2 zprávy o dokončených akcích a 2 zprávy o akcích  
zahajovaných. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Aleš Sitař. K bodu 
se vyjádřil p. Josef Soukop, který upozornil na nerovnosti komunikace u 
koupaliště. Dále vznesl dotaz Mgr. Michal Neterda, zda se bude pokračovat 



v budování optických sití do dalších částí města. Na oba dotazy odpověděl Ing. 
Aleš Sitař, viz. audiozáznam. Bod byl následně bez připomínek schválen. 

 

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

 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín : Nerelevantní 
 

22-19-06 : Přijetí daru od společnosti ENERGY FARM s.r.o. 

Popis :  V prosinci 2021 schválilo zastupitelstvo smlouvu s firmou ENERGY FARM s.r.o., 
která řešila nastavení práv a povinností k dopravní a technické infrastruktuře 
v rozvojové lokalitě Na Samotě. Součástí těchto ujednání bylo řešení splaškové 
kanalizace a vodovodu, jejichž konečným vlastníkem je Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko. Tomu byl přizpůsoben i tok financí, což bylo popsáno ve 
zmíněné smlouvě o spolupráci a ve smlouvách navazujících. Stavba je 
provedena a vznikly na ní vícepráce, které budou hrazeny firmou ENERGY 
FARM s.r.o., město tu hraje stejně jako v ostatních případech tohoto typu roli 
prostředníka a předmětné finance ve výši ceny víceprací dostává formou daru, 
což přísluší ke schválení zastupitelstvu. 
 
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 ENERGY FARM s.r.o., 
IČO 28342453 se sídlem Zahradní 988, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem ve výši 
327.620,00 Kč 

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín : Podpis smlouvy do 30. září 2022 
 

22-19-07 : Rozpočtové opatření – opravy komunikací Rovné a Divišov   

Popis        : Již v minulosti jsme řešili neutěšený technický stav komunikací v Rovném a 
Divišově. Byly provedeny lokální opravy výtluků. Tato  technologie se ukázala 
jako nedostatečná. Do několika let došlo k vytváření nových výtluků. Proto jsme 
navrhovali kompletní povrch na těch úsecích, kde je technický stav havarijní. Pro 
letošní rok máme v rozpočtu na opravy 900 000 Kč. Po loňské zimě došlo ještě 
k větší destrukci povrchů. Se zástupci obou osadních výborů  a s vedením města 
jsme v letních měsících objeli tyto komunikace. Zástupci firmy COLAS nám 
kompletní opravu naceňovali v loňském roce a nabídka činila 2,7 mil Kč. Cenová 
nabídka  v letošním roce je  3 605 746,31 Kč (částky jsou uváděny s DPH). 
Původní naše představa byla udělat to na etapy. Problém je, že stěhovaní 
techniky je velmi nákladné a navíc je otázka co udělají ceny vstupů příští rok. 
Proto navrhujeme provést celou akci v letošním roce a zaplatit to letos. 
K tomuto by bylo třeba provést rozpočtové opatření a navýšit prostředky, které 
máme v rozpočtu na letošní rok. Oprava by proběhla v říjnu 2022.  
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Ivan Buchta. 
Reagoval dotazem Ing. Václav Mičín, zda bylo poptáno více dodavatelů. Mgr. 
Michal Neterda se dotázal, proč opravy neprobíhají v jedné etapě. Odpověděl 
Ing. Ivan Buchta, viz. audiozáznam. Bod byl dále schálen bez připomínek. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2 705 764,31 Kč 
spočívající v navýšení stávajících prostředků na opravy komunikací v Rovném a 
Divišově.  

 

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



Termín : Září, říjen  2022 
 

22-19-08 : Majetkové převody   

Popis        : 1)2)   z Domanína požádal město o prodej pozemku. Osadní výbor 
i Rada doporučují směnu a dále doporučují vyhotovení GP, na jehož základě byl 
zveřejněn záměr. 
 
3)4) Pro plánovanou cyklostezku z Rovného  začínáme s přípravou pozemků. Se 
zástupci společnosti AGRO Rozsochy jsme se dohodli na vzájemné výměně 
pozemků. Záměr byl zveřejněn.  
 
5)6)7)8)) Majitelé nemovitostí v Domaníně požádali o prodej našeho pozemku 
k zabezpečení přístupu k jejím nemovitostem ze zadní strany jejich pozemků. 
Stavební komise i Rada doporučují GP na jehož základě byl zveřejněn záměr. 
Osadní výbor souhlasí. 
 
9)10) Při zaměřování chodníku v Lesoňovicích bylo zjištěno, že hranice mezi 
naší komunikací a pozemky p. Karáska neodpovídají skutečnému stavu v terénu. 
Pan  požádal o majetkoprávní vypořádání. Stavební komise i Rada 
doporučují vyhotovení GP, na jehož  základě byl zveřejněn záměr. Osadní výbor 
souhlasí. 

 

Usnesení : 1) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc.č. 628/2 o výměře 
24 m2 a  parc.č. 628/3 o výměře 47 m2 v k. ú. Domanín u Bystřice nad 
Pernštejnem p. i. Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
 
2) Zastupitelstvo města schvaluje koupi  pozemku dle GP parc.č. 629/3 o výměře 
140 m2 v k.ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem od p. . Cena 182 
Kč/m2.  
 
3) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc.č. 635/1 o výměře 391 
m2 a parc.č. 132/12 o výměře 176 m2 v k.ú. Rovné společnosti AGRO Rozsochy 
a.s.. Cena 11 340 Kč. 
 
4) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc.č. 706/11 o výměře 327 
m2 a parc.č. 82/11 o výměře 206 m2 v k.ú. Rovné od společnosti AGRO 
Rozsochy a.s.  Cena 11 340 Kč.   
 
5) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc.č. 1071/5 o 
výměře 178 m2 v k.ú. Domanín p. i . Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
 
6) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc.č. 1071/6 o 
výměře 148 m2 v k.ú. Domanín  . Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
 
7) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc.č. 1071/7 o 
výměře 196 m2 v k.ú. Domanín . Cena 150 Kč/m2 + 
DPH. 
 
8) ) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP parc.č. 1071/8 o 
výměře 175 m2 v k.ú. Domanín SJM . Cena 150 Kč/m2 + DPH. 
 
9)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP parc.č. 472/6 o výměře 
15 m2 a parc.č. 472/7 o výměře 33 m2 v k.ú. Lesoňovice  p. . Cena 
150 Kč/m2 + DPH.  
 
10) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP parc.č. 501 o výměře 
10 m2  v k.ú. Lesoňovice  o  Cena 182Kč/m2. 
 



Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Ivan Buchta, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili. 

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta, Mgr. Martin Horák, Ing. Karel Pačiska, Ing. Tomáš Straka 
Termín : Září, říjen  2022 
 

22-19-09 : Poskytnutí návratné finanční výpomoci neziskové organizaci MAS 
Zubří země. o.p.s.  

Popis : MAS Zubří země je nezisková organizace, mezi jejíž zakladatele patří i Město 
Bystřice nad Pernštejnem. Ředitelka MAS Zubří země  
žádá zastupitelstvo města o pomoc s předfinancováním provozních nákladů 
organizace. V této chvíli časový nesoulad mezi uskutečněnými náklady a 
poskytnutím provozních dotací z programů IROP, PRV, OPZ  organizace 
pokrývá prostřednictvím revolvingového úvěru zřízeného u bankovního subjektu. 
Tento úvěr je úrokovou sazbou navázán na sazbu PRIBOR, úroková míra už 
nyní překračuje 7%. Tento stav se pro organizaci stává postupně neúnosným a 
výrazně navyšuje provozní náklady organizace. Organizace tedy město žádá o 
poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 1.200,000,- Kč na 
předfinancování provozních nákladů organizace na dobu programového období 
– 4 roky. Město tuto návratnou finanční výpomoc poskytne formou veřejnoprávní 
smlouvy.   
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti 
jej projednali a bez připomínek schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci 
MAS Zubří země, o.p.s ve výši 1.200,000,- Kč do 31.10.2026, zastupitelstvo 
současně schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci na předfinancování provozních nákladů mezi Městem Bystřice nad 
Pernštejnem – poskytovatelem a MAS Zubří země o.p.s - příjemcem,  
zastupitelstvo ukládá provést finančnímu odboru rozpočtové opatření ve výši 
1.200,000,- Kč.   

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : Splněno usnesením 
 

22-19-10 : Rozpočtová opatření 

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení provedení 
rozpočtových opatření a to výdajových č. 1 – 8, příjmových č. 1 – 3, financování 
č. 1 – 5 . 
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti 
jej projednali a bez připomínek schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtových opatření a to výdajových 
č. 1 – 8, příjmových č. 1 – 3, financování č. 1 – 5 . 

 

Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
Termín : Splněno usnesením 
 



22-19-11 : Dodatek č. 2 ke koncesní smlouvě na akci „Výstavba a provozování 
zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem“ 

Popis : Město Bystřice nad Pernštejnem uzavřelo v roce 2013 se společností H+H 
TECHNIKA, spol. s r.o. koncesní smlouvu na výstavbu a provozování zimního 
stadionu v Bystřici nad Pernštejnem. Součástí koncesní smlouvy byla i příloha 
s kalkulací ceny nájemného.  
V současné době se však podstatně změnila situace na energetickém trhu 
s elektrickou energií a to negativně vstupuje do nákladů provozování zimního 
stadionu. Naplňuje se tak ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku, který 
zkráceně říká: „dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí 
v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné 
z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením 
hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé 
straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně 
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo 
se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.“  
Předkládám tedy návrh dodatku koncesní smlouvy časově ohraničený do 
31.3.2023. Jedná se o kompenzaci nákladů na elektrickou energii současného 
provozovatele zimního stadionu v Bystřici n. P.. Do hranice 4 570 Kč/MWh bez 
DPH hradí provozovatel, nad tuto částku do 10 000 Kč/MWh kompenzuje 90% 
nákladů elektrické energie Město Bystřice n. P.. Pokud cena překročí částku 
10 000 Kč/MWh budou smluvní strany jednat o další kompenzaci. Více viz. 
Dodatek č. 2. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení místostarosta. K bodu 
se vyjádřili Ing. Hicham Nemrah, p. Josef Soukop, Ing. Emil Ondra. Na jejich 
dotazy odpověděl místostarosta, viz. audiozáznam. Bod byl dále bez připomínek 
schválen. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Dodatek č. 2 ke 
koncesní smlouvě na akci „Výstavba a provozování zimního stadionu v Bystřici 
nad Pernštejnem“ se společností H+H TECHNIKA, spol. s r.o. 

 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : Mgr. Martin Horák 
Termín : Splněno usnesením 
 
 
 
RŮZNÉ: 
Starosta informoval zastupitele o: 

- uzavírkách komunikací v Bystřici n.P. 

- rekonstrukci místního rozhlasu 

- trestním oznámení – Eden Centre 

- komunálních volbách 

- pokračování akcí Lidl, hotel Angela, senior dům 

- Sokolovně – špatná statika 

- nové zubařské ordinaci v Bystřici n. P. – MDDr. Irena Elčknerová 

- úsporách energií – CZT, fotovoltaika, omezení veřejného osvětlení 

- rozpočtu  

 
 
INTERPELACE ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA: 

- Mgr. Bc. Jitka Čechová – v rámci uspory energií se zmínila o možnosti zřízení vodní 

turbíny na řece Bystřičce 

- Požádala o doplnění informace o přestupních jízdenkách v Inforočence města 

(mapa) 



- p. Hanička Pečinková – upozornila na špatný stav látkových lehátek  a na nefunkčnost 

potůčku na náměstí 

- Pochválila zřízení odpadkových košů u cyklostezky za vlakovým nádražím 

DISKUSE OBČANŮ:   
- p. Stanislav Šandera (OV Rovné) - poukázal na ničení cest zemědělci 

- příspěvek obcí na zimní stadion 

- o možnosti výkupu přebytků el. energie – fotovoltaika 

 
 
 
Bystřici nad Pernštejnem dne 15.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Mgr. Bc. Jitka Čechová, ověřovatelka zápisu 

 
 
 
 
 

 
Antonín Tulis, ověřovatel zápisu 

 
 

 




