
Město Bystřice nad Pernštejnem 
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ZÁPIS 
z  mimořádného zasedání 

Zastupitelstva města Bystřice na Pernštejnem 
 

č. 08/2020 
konaného dne 12.02.2020  

v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem 

 
 
 
Přítomni zastupitelé : Mgr.Vlasta Moncmanová, Mgr. Alois Bouček, PhDr. Vladimír Cisár, 

MVDr. Petr Dvořák, Petr Hanzlík, Ing. Zdeněk Mašík, Ing. Hicham 
Nemrah, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Karel Pačiska, Ing. Václav Mičín, 
MUDr. Josef Melník, Ing. Emil Ondra, Mgr. Bc. Jitka Čechová, Antonín 
Tulis, Hanička Pečinková, Bc. Soňa Humpolíčková, Ing. Jaroslav 
Rudoš, Mgr. Martin Horák, Ing.Vít Novotný, Ing. Josef Samek, Josef 
Soukop, Mgr. Michal Neterda přítomen u bodu 20-08-03 

Omluveni zastupitelé : Bc. Petra Königová 
Nepřítomni zastupitelé : - 
S poradním hlasem : - 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ a ředitelé městských společností 
 
Zasedání bylo zahájeno v 16:05 hodin a skončeno v 17:30 hodin. Z celkového počtu 23 zastupitelů 
byli nepřítomni do bodu 20-08-02 dva zastupitelé. Mgr. Michal Netrda přítomen u bodu 20-08-03. 
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 hlasů. 
 

 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
0a / 08 / 2020 Schválení ověřovatelů zápisu 

0b / 08 / 2020 Schválení programu jednání 

0c / 08 / 2020 Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č.7/2019 

0d / 08 / 2020 Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č.7/2019 

1 / 08 / 2020 Informace z rady města 

2 / 08 / 2020 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 

3 / 08 / 2020 Podání žádosti o dotaci z MMR – Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
4 / 08 / 2020 Podnět na pořízení změny ÚP Bystřice n.P. 
5 / 08 / 2020 Rozpočtová opatření (rok 2019) 
6 / 08 / 2020 Různé 
7 / 08 / 2020 Interpelace zastupitelů 
8 / 08 / 2020 Diskuse občanů 

 
 

20-08-0a : Schválení ověřovatelů zápisu 

Popis : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena 
Kateřina Turová, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Bc. Soňa Humpolíčková a Ing. Hicham Nemrah 

 

mailto:posta@bystricenp.cz


Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Soňu Humpolíčkovu a Ing. 
Hichama Nemraha 

 

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

 

20-08-0b : Schválení Programu jednání 

Popis : Program jednání ZM Bystřice n.P. č. 08/2020 předložil zastupitelům ke schválení 
starosta města Ing. Karel Pačiska, ti jej projednali a schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Program jednání zastupitelstva č. 08/2020 dne 
12.02.2020. 

 

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

 

20-08-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 07/2019 

Popis : Starosta města vyzval zastupitele k podání námitek proti zápisu z  jednání 
zastupitelstva města č. 07/2019.  Žádné námitky nebyly vzneseny.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 07/2019  bez 
připomínek. O tomto bodu se nehlasovalo. 

 

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

 

20-08-0d : Kontrola plnění úkolů ze zápisu zastupitelstva města č. 07/2019  

Popis : Kontrolu úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 07/2019 provedl Mgr. Martin Horák, 
který konstatovat splnění všech úkolů.   

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí  splnění úkolů ze zápisu zastupitelstva města 
č. 07/2019. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

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

 

20-08-01 : 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. 
Tento bod projednali zastupitelé bez připomínek a poté 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:  21  Proti:  0  Zdržel se:  0  Nehlasoval: 2  
Zodpovídá : tajemník MěÚ 

 

20-08-02 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 

Popis : Starosta Ing. Karel Pačiska podal informace o činnosti městského úřadu v době 
od posledního zasedání zastupitelstva. Informoval zastupitele o personálních 
věcech, o výběrovém řízení na pozici zaměstnance odboru správního a školství, 
turistického informačního města a na pozici ředetele Areálu sportu a kultury. 
Zastupitelé neměli žádné připomínky, zprávu 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 
 

20-08-03 : Podání žádosti o dotaci z MMR - Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury 

Popis :  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo stejně jako v loňském roce program na 
podporu pro obce s 3 001-10 000 obyvatel, ale pouze na obnovu sportovní 
infrastruktury. Město připravuje žádost na o opravu povrchu Sportovního areálu T. 
Dvořáka. Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce. V dotačním titulu je dolní limit dotace na jednu akci 500 
tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. 
 
Plánovaný rozpočet akce oprava povrchu Sportovního areálu T. Dvořáka: 
Celkové náklady akce: 5 129 390 Kč bez DPH. 
Výše dotace:  3 070 000 Kč – 59,8% . 
Podíl příjemce: 2 059 390 Kč – 40,2%. 
 
Podmínkou podání žádosti je schválení tohoto bodu zastupitelstvem města. 
 
Z jednání : tento bod přednesl zastupitelům ke schávelní místostarosta, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili. 
Během projednávání bodu se dostavil Mgr. Michal Neterda. 

 
Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podání žádosti o dotaci 

v programu 117d8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. 
 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Zdeněk Mašík 

 

20-08-04 : Podnět na pořízení změny ÚP Bystřice n.P. 

Popis : Pořizovatel územního plánu – Městský úřad Bystřice n.P. – odbor územního 
plánování a stavebního řádu obdržel dne 9.12.20019 podnět na změnu územního 
plánu Bystřice n.P. dle §46 zákona č.183/20062006  Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Podnět na změnu podala paní Mgr. Gabriela 
Halvová na pozemcích p.č. 3097/9 a 3096/5 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. 
Pozemky jsou v majetku města. Žádá změnu z veřejného prostranství U na 
pozemky plnící funkci zastavitelné plochy pro bydlení individuální BI za účelem 
vydání dodatečného povolení na nepovolenou stavbu přístřešku na dřevo na 
předmětných pozemcích veřejného prostranství. Stavební komise tuto žádost 
projednala na svém jednání dne 30.1.2020 a Rada města pak na svém zasedání 
dne 4.2.2020 s tím, že doporučuje předmětné pozemky ponechat jako veřejné 
prostranství a neomezovat více přístup techniky k trafostanici za rodinnými domy 
na Černém vršku. 
Pořizovatel se rovněž ztotožňuje s argumentací proč ponechat tyto pozemky dále 
jako veřejné prostranství. Na základě § 46 odst. 3 po posouzení návrhu z hlediska 
stanovených náležitostí Vám návrh předkládám k rozhodnutí v zastupitelstvu 
města, které je příslušné k vydání územního plánu a pořízení změny ÚP. 

 
                         Z jednání : podnět na pořízení změny ÚP Bystřice n.P. přednesl zastupitelům  
                         ke schávelní Ing. Tomáš Straka. Mgr. Michal Neterda se k tomuto bodu vyjádřil. 
                         Starosta dovysvětlil celou situaci. Viz. audiozáznam. Zastupitelé bod následně  
                         bez připomínek schválili. 
 
Usnesení 
   

: Zastupitelstvo města příslušné dle §6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006  Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů neschvaluje 
podnět na změnu Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem na pozemcích p.č. 
3097/9 a 3096/5 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. 

 



Hlasování : Pro: 17 Proti:  2   Zdržel se: 2 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Mgr. Martin Horák, Ing. Tomáš Straka 

 

20-08-05 : Rozpočtová opatření  (rok 2019)  

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření 
provedená v roce 2019 a to výdajová č. 7, příjmová č. 4 – 8 a financování č. 5 - 12 

 
             Z jednání : Rozpočtová opatření předložila zastupitelstvu ke schválení Ing. Jana 
                       Jurošová, to je projednalo bez připomínek a schválilo. 
 
  : Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtových opatření v roce 2019 a to 

výdajových č. 7, příjmových č. 4 – 8 a financování č. 5 - 12 
 

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

: 
 

Ing. Jana Jurošová 

 

Různé: 
 
Starosta informoval zastupitele o: 
- termínech rad a zastupitelstev 
- reakci obyvatel Bystřice n.P. na zvýšení ceny za odpady  
- situaci ohledně Senior domu 
- jednání s firmou ZDAR – řešení pozemků u autobusového nádraží a Polikliniky 
- nabídce pronájmu zříceniny Zubštejn 
- letních akcích - Bystřické léto, Pelíšek fest, Folk country náměstíčko atd. 
- rekonstrukci amfiteátru 
- přípravách na oslavu - 440 let Města Bystřice nad Pernštejnem 
- informaci o přípravě zainvestování lokality Rovinky – požadavek developerských investorů 
 
Místostarosta informoval zastupitele o: 
- setkání s tarosty a  místostarosty s občany  bystřických  místních  částí – hlavní  téma u většiny 
  osadních  výborů   je  hospodaření   s  odpadními vodami - příprava na kanalizaci – Karasín,  
  Vítochov, Dvořiště 
- OV Lesoňovice, Kozlov, Pivonice  – systém podpory domácích čistíren, zahrnuty do programu 
  PRVKUK 
- OV Karasín, kde řeší problém s rezignací dvou členů   
- stavební akci na ul. R.Vaška 
   
   

Interpelace členů Zastupitelstva města: 
 
Ing. Václav Mičín  
- Jak dopadla anketa - participativní rozpočet, kdy bude ukončena a kdy bude znám výsledek?  
  Požádal zveřejnit výsledek ankety v měsíčníku Bystřicko! 
  Odpověděl starosta - anketa je již ukončena a výsledek bude zveřejněn během března. 
- Jaký je záměr, další řešení hypostezky v Lužánkách? Odpověděl místostarosta – částečně 
  zatravnit, a částečně by mělo dojít k realizaci v souvislosti s Pumptrackem 

   
Ing. Zdeněk Mašík 
- Jak pokračuje záměr Wellness? Odpověděl starosta - pokračuje postupně a nejdříve je  
  potřeba projektovat kabiny fotbalistů…viz.audiozáznam 
 
Josef Soukop  
- Poděkoval Ing. Mašíkovi za dlouholetou spolupráci 
- Reagoval také na wellness 



 
MUDr. Josef Melník 
- Rodiče dětí a starší občané si stěžují na bezpečnost přechodu přes silnici z pěší lávky  
  k poliklinice a autobusovému nádraží, navrhl  přechod pro chodce. Odpověděl starosta - že je 
  to komplikovaná dopravní situace a přislíbil řešení 
 
Ing. Václav Mičín 
- Navrhl podpobněji se zabývat vzhledem kabin pro fotbalisty. Odpověděl starosta – koncept  
  je řešen s odborníky 
 
Josef Soukop 
- Je třeba opravit tribunu na fotbalovém stadionu. Starosta odpověděl – je prozatím dostačující  
 
Mgr. Michal Neterda 
- Zda by nebylo dobré dát malé koše na tříděný odpad, které jsou v areálu Eden po celé Bystřici.  
  Odpověděl starosta – po městě je nádob na sběrný odpad (sběrných třídících hnízd) dostatek 
  a budou se dále přidávat. 
- Poděkoval za zrušení černé skládky na Černém vršku – bohužel tam zůstala jedna pneumatika  
  a rozbitá paleta. Obává se o znovuzaložení další skládky. Starosta odpověděl – bude 
  odstraněno! 
- Pytlíky na psí výkaly.  Odpověděl starosta – jsou k vyzvednutí na pokladně MěÚ a TS města 
  a.s. 
- Jak se vyvýjí situace se Sokolovnou. Odpověděl starosta – bohužel od léta již nejsme v 
  kontaktu s projektantem.  
- Neutěšený stav chodníků na hřbitově. Odpověděl starosta - dojde k opravě hlavního chodníku, 
  příčné chodníky mezi hroby zůstanou zatravněny. 
- Svoz odpadu v Domaníně – údajně nedochází v zimě k zajíždění k bytovkám. Starosta  
  odpověděl – o ničem nevíme ani při návštěvě v místní části občané neměli ke svozi odpadů 
  žádné připomínky 
- Zda víme jaký bude poplatek konečného uživatele za optiku? Odpověděl místostarosta – měla  
  by být cena obvyklá, podobná jako je v Novém Městě n. M nebo ve Žďáru n.S., ceny bohužel 
  město neovlivní.  
 
MUDr. Josef Melník 
- Jaký je horizont rozšiřování hřbitova? Starosta odpověděl – dojde k rozšíření letos 
- Je nějaký záměr, využítí místa po zboru domu pana Hofmana? Starosta odpověděl – na 
  místě se zamýšlí něco jako monument, socha atd.  
 
MVDr. Petr Dvořák  
- Opět se vrátil k tématu optika ve městě, kdy bude doděláno? Odpověděl místostarosta 
– pravděpodobně budou připojeny nejdříve bytové domy a následně ostatní části města  
 
 

Diskuze občanů:  
- žádný občan nechtěl vystoupit 
 
 
 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  12.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Bc. Soňa Humpolíčková, ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Hicham Nemrah, ověřovatel zápisu 


