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ZÁPIS 
ze zasedání 

Zastupitelstva m ěsta Byst řice na Pernštejnem 
 

č. 10/2020 
konaného dne 17.06.2020  

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 : Bc. Petra Königová 

S poradním hlasem : - 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ  
 
Zasedání bylo zahájeno v 16:05 hodin a skončeno v 18:15 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  
 
 
20-10-0a : Schválení ov ěřovatel ů zápisu 
Popis  : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena 

Kateřina Turová, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi :  Antonín Tulis a Mgr. Michal Neterda  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu pana Antonína Tulise a Mgr. 
Michala Neterdu. 

 

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

 
20-10-0b : Schválení programu jednání 
Popis  : Program jednání ZM Bystřice n.P. č. 10/2020 předložil zastupitelům ke schválení 

starosta Ing. Karel Pačiska, ti jej projednali a schválili. 
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva č. 10/2020 dne 
17.06.2020. 

 

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



Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
20-10-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva m ěsta č. 09/2019 
Popis  : Starosta města Ing. Karel Pačiska vyzval zastupitele k podání námitek proti 

zápisu z  jednání zastupitelstva města č. 09/2020. Žádné námitky nebyly 
vzneseny.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 09/2020 
bez připomínek. O tomto bodu se nehlasovalo. 

 

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

 
20-10-0d : Kontrola pln ění úkol ů ze zastupitelstva m ěsta č. 09/2020 
Popis  : Kontrolu úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 09/2020 provedl starosta Ing. Karel 

Pačiska, který konstatovat splnění úkolu oprava plotu u koupaliště. K dalšímu 
úkolu přechod pro chodce před školkou Korálky se vyjádřil Ing. Sitař - přechod 
je na tomto místě bohužel nepovolitelný. Řešením je instalace dopravních 
značek a vybudování chodníků v  dané lokalitě. MUDr. Melník, Mgr. 
Moncmanová a Ing. Nemrah se k tomuto bodu také vyjádřili – viz. audiozáznam. 

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města bere na vědomí splnění úkolů ze zápisu zastupitelstva 
města č. 09/2020. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

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

 
20-10-01 : Informace z Rady m ěsta 
Popis  : Informace z jednání Rad města Bystřice n.P. konaných v době od posledního 

zasedání zastupitelstva do dnešního dne podal místostarosta Mgr. Martin 
Horák. Petr Hanzlík vznesl dotaz na údržbu workoutového hřiště. Místostarosta 
odpověděl, že je hřiště bezúdržbové. Zastupitelé poté zprávu vzali na vědomí a 
schválili.  

 

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

 

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

 
20-10-02 : Informace o činnosti M ěÚ Byst řice n.P. 
Popis  : Starosta Ing. Karel Pačiska podal informace o činnosti městského úřadu v době 

od posledního zasedání zastupitelstva. Informoval zastupitele o personálních 
změnách na MěÚ - byl přijat M. Mašek (TIC), P. Bukáčková (FIN), M. Ondra 
(OŽP). Dále hovořil o výběrových řízeních na pozice úklid knihovny a referent 
OSŠ a OSVZ. Zastupitelé neměli žádné připomínky, informaci vzali na vědomí 
a schválili ji. 

 

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

 

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

 
20-10-03 : Obecně závazná vyhláška m ěsta č. 2/2020 o místním poplatku za 

užívání ve řejného prostranství 
Popis  : Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 15. 10. 2019 novelu 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
která nabyla účinnosti dnem 1.1.2020. Z tohoto důvodu bylo nutné přepracovat 



naši městskou vyhlášku č. 4/2015 o místních poplatcích, která upravovala 
poplatky ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání 
veřejného prostranství, ze vstupného a z ubytovací kapacity. 
Ministerstvem vnitra (Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly) bylo 
doporučeno, aby jednotlivé poplatky byly upraveny samostatnými vyhláškami. 
Proto již v závěru loňského roku došlo k prezentaci a následnému odsouhlasení 
tří OZV – 1/2019 o místním poplatku ze psů, 2/2019 o místním poplatku z pobytu 
a 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Novou vyhláškou č. 2/2020 se zrušuje část obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 
o místních poplatcích ze dne 16. 12. 2015, konkrétně pak Část IV. - Poplatek za 
užívání veřejného prostranství. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelstvu ke schválení Mgr. Martin Rod. 
Mgr. Michal Neterda vznesl dotaz ohledně srazu veteránů Fr. Proseckého - 
odpověděl starosta – viz.audiozáznam. Poté zastupitelstvo OZV č.2/2020 bez 
připomínek schválilo. 
 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku města č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

 

Hlasování  : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá  : Mgr. Josef Vojta – tajemník MÚ 

 
20-10-04 : Záměr na prodej pozemk ů Stavoflos s.r.o.  
Popis  : Město  má záměr prodat  pozemky v lokalitě  Rovinky za účelem developerského 

využití pro výstavbu rodinných domů.   
  
                         Z jednání: Záměr na prodej pozemku předložil zastupitelům ke schválení Ing. 
                         Ivan Buchta.  Ing. Václav Mičín, Bc. Soňa Humpolíčková a Ing. Zdeněk Mašík 
                         se k prodeji vyjádřili, starosta a Ing. Ivan Buchta situaci vysvětlili – viz. 
                         audiozáznam. Poté zatupitelé tento bod schválili. 
                          
Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru:  viz příloha. 

 
Hlasování  : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá  : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Ing. Ivan Buchta, Ing. Tomáš Straka, 

Ing. Aleš Sitař  
 
20-10-05 : Záměr na prodej pozemk ů  SPH Stavby s.r.o.     
Popis  : Město  má záměr prodat  pozemky v lokalitě Rovinky  za účelem developerského 

využití pro výstavbu rodinných domů.   
  
                        Z jednání: Stejně jako předchozí bod předložil Ing. Ivan Buchta zastupitelům  
                        tento záměr na prodej pozemků. Ti jej bez připomínek schválili. 
 
Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru:  viz příloha.  
 

Hlasování  : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá  : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Ing. Ivan Buchta, Ing. Tomáš Straka, 

Ing. Aleš Sitař  
 
 

  

20-10-06 : Majetkové p řevody 
Popis  : 1)2) Pro získání pozemků, které propojí cestu od zimního stadionu  na Beranku 

(aby celá cesta byla v našem vlastnictví)  jsme se dohodli s paní Slámovou na 
prodeji a koupi. Její podmínka byla, aby pozemky, které jí převedeme, 



navazovaly na její pozemky u Argentiny. Proto jsme udělali výměnu s  Agrií 
Drásov (Zastupitelstvo 18.12.2020) a tím jsme získali pozemky, které teď 
převedeme  p. Sámové a ona nám převede pozemky, které jsme  požadovali. 
Pozemky jsou ve stejné výměře a za stejnou cenu. Záměr byl zveřejněn.   
3)Pan J. Illek, majitel objektu vedle stacionáře požádal město prodej  pozemků, 
které dlouhodobě užívá (desítky let to bylo zaploceno). Stavební  komise i Rada 
města doručují vyhotovení GP, který zaměří skutečný stav oplocení. Na základě 
GP byl zveřejněn záměr. Rada doporučuje 2 ceny, protože část pozemku je na 
rovině a část pozemku je prudký svah. Rada doporučuje Zastupitelstvu města 
tento převod ke schválení. 
4)Paní Holečková majitelka objektu číslo popisné 527 požádala město o prodej 
našich pozemků, které má zaploceny a o prodej tarasu, který je součásti jejich 
oplocení. Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení GP, který zaměří 
skutečný průběh oplocení. Na základě GP byl zveřejněn záměr. Rada 
doporučuje Zastupitelstvu města tento převod ke schválení. 
5)6) Manželé Kolářovi  koupili od soukromých vlastníků stavební parcelu na 
Berance a hodlají zde stavět  RD. Při zaměření pozemku bylo zjištěno, že naše 
sít KT vede částí pozemku Kolářových, naopak Kolářovi potřebují vybudovat 
odvodnění, které zasahuje do našeho pozemku. Stavební komise i Rada 
doporučují vzájemné vypořádání pozemků formou koupě a prodeje s doplatkem 
ze strany Kolářových za rozdílnou výměru. Záměr byl zveřejněn. 
7) Vedení města hodlá vyřešit otázku klubovny Skautů koupí nemovitosti 
v oblasti současného areálu TS. Byl dohodnut odkup za cenu znaleckého 
posudku. Další úpravy nemovitosti chce  vedení města řešit pomocí dotačních 
programů.  
8) Z důvodů NN a VN  kabelizace v místní části Lesoňovice dojde k likvidaci 
stávajícího transformátoru a bude vybudován nový na jiném místě. E.ON 
Distribuce a.s. nás  žádá o prodej části našeho pozemku za účelem stavby 
nového trafa. Toto bude předcházet naší stavbě chodníku v Lesoňovicích. Záměr 
na prodej byl zveřejněn.  
9)V roce 2017 požádal p. P. Bukal o prodej části našeho pozemku za účelem 
výstavby garáže v  lokalitě  na Voldáně. Stavební komise i Rada tehdy doporučili 
vyhotovení GP a na jeho základě byl zveřejněn  záměr. (Tento převod částečně 
navazuje na převod č.4.).  Při měření bylo zjištěno, že vlastník sousedního 
pozemku má historicky posunuté ploty. Problémem byl fakt, že mezi naším 
pozemkem a pozemkem souseda byla  ještě úzká parcela ve vlastnictví jiných 
vlastníků. Bylo dohodnuto, že se pokusí vlastník tento pozemek odkoupit, aby 
posuny plotů odpovídaly skutečnosti a také tomu, aby byl zachován náš 
pozemek, který bude odprodán  p. Bukalovi. V současné době je majetkoprávní 
situace dořešena a lze realizovat původní záměr prodeje.  
 
Z jednání: S tímto materiálem, který byl předložen ke schválení, seznámil 
zastupitele Ing. Ivan Buchta. Antonín Tulis měl dotaz k  bodu č. 9 – Ing. Ivan 
Buchta odpověděl. Poté bylo hlasováno o tomto bodu jako o celku a majetkové 
převody byly schváleny. 

 
Usnesení  : 1)Zastupitelstvo města schvaluje  prodej pozemku p.č. 2185/61 o výměře 828 

m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. M. Slámové. Cena 20 Kč/m2. 
2)Koupě pozemků p.č. 1855 o výměře 486 m2 a p.č. 1946/2 o výměře 342 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od p. M. Slámové. Cena 20 Kč/m2 .  
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1488/4 o výměře 5 m2 a 
dle GP p.č. 1488/1 o výměře 960 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. J. Illkovi. 
Cena 488 m2 -150 Kč/m2 + DPH a 477 m2 -80 Kč/m2 + DPH. 
4)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP p.č. 501/73 o výměře 
28 m2, p.č. 510/2 o výměře 20 m2 a p.č. 1207/2 o výměře 53 m2 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem p. B. Holečkové. Cena 150 Kč/m2 + DPh + 1 Kč za opěrnou 
zeď na části pozemku p.č. 1207/2. 



5)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP díl „b“ z p.č. 1847/2 o 
výměře 54 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM P. a A. Kolářovým. Cena 
150 Kč/m2 + DPH . 
6) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP díl „d“ o výměře 11 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od SJM P. a A. Kolářových. Cena 182 Kč/m2. 
7) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku 2840/2 o výměře 172 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem, jejíž součástí je stavba bez čísla popisného –stavba 
ubytovacího zařízení od TS města a.s. Cena 339 514 Kč (cena dle znaleckého 
posudku). 
8) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 452/2 o výměře 
17 m2 v k.ú. Lesoňovice společnosti E.ON Distribuce a.s. Cena 200 Kč/m2 + 
DPH.  
9)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 501/74 o výměře 
29 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. P. Bukalovi. Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
 

 

Hlasování  : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá  : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Ing. Ivan Buchta, Ing. Tomáš Straka  

 
 
20-10-07 : Zprávy o investicích 
Popis  : Tentokrát pouze 3 zprávy. 

 
Z jednání:  Zprávy o investicích přednesl zastupitelům ke schválení Ing. Aleš 
Sitař, ti je projednali a bez připomínek schválili. 
 

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 

 
 
20-10-08 : Financování akce „Rekonstrukce amfiteátru“ 
Popis  : Tato stavební akce je nosnou akcí města pro rok 2020. Nikoliv proto, že by byla 

finančně největší nebo technicky  nejsložitější, ale vzhledem k místu své 
realizace na náměstí je nejviditelnější a zejména musí být dokončena do termínu 
letošní bystřické pouti, kdy proběhnou oslavy 440. výročí povýšení Bystřice na 
město. 
  Z těchto důvodů se řada věcí týkajících se této akce řeší a musí řešit za 
pochodu. Týká se to zejména technických aspektů stavby, které byly zjištěny 
v závěrečné fázi projektování resp. již při zahájení realizace. Budova naší 
„hasičárny“ nese některé typické a nepříznivé znaky doby, kdy byla postavena, 
a protože nové pódium se staví na střeše velké hasičské garáže, má to zásadní 
vliv na technické řešení a jeho cenu. Zejména se zjistilo, že suterénní stavební 
konstrukce mají mnohem horší statické vlastnosti, než se předpokládalo, a třeba 
mohutné středové sloupy podpírající strop velké hasičské garáže jsou kupodivu 
postaveny z dutých cihel. To si vyžádalo realizaci poměrně zásadních stavebních 
úprav v suterénu, které jsou naprosto nezbytné pro to, aby venkovní pódium 
vůbec mohlo být postaveno. A tyto úpravy si zase vyžadují čas a peníze. 
  Na vzniklou situaci reagovala již Rada města, která využila svých kompetencí a 
rozhodnutím ze dne 26. května navýšila rozpočtové zdroje na realizaci akce o 
1,9 mil. Kč. Tím umožnila podepsat  smlouvu na veškeré stavební práce dle 
projekčního rozpočtu. Nad rámec toho je ale ještě třeba počítat s dalšími výdaji 
– doplacení ceny projektu, autorský a stavební dozor, koordinátor bezpečnosti 
práce, kompletní elektroinstalace, dovybavení pódia roletami a podobnými 
technickými prvky, nátěr a údržba stávající rampy do knihovny, úpravy stávající 
budovy z hlediska nového požárně bezpečnostního řešení vyvolaného 



přístavbou venkovního pódia a v neposlední řadě je třeba si udělat racionální 
rezervu na další nepředvídatelné výdaje, které mohou nastat, ale jejich 
profinancování už by nebylo do termínu realizace kdy a jak schválit. Výši rezervy 
je dost těžké odhadnout, protože zrovna v těchto dnech se objevilo další 
překvapení v podobě nutnosti zajistit vzduchotechniku do šaten a zázemí 
profesionálních hasičů, protože tyto místnosti se vybudováním pevného pódia 
stanou mnohem více suterénní – cena tohoto vzduchotechnického systému je 
přes 400 tisíc a HZS se bez něj v nové situaci neobejde. Abychom tento aspekt 
a případná další rizika nepodcenili, žádáme zastupitelstvo o rozpočtové opatření 
ve výši 1,9 mil. Kč v cenách včetně DPH. 
 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Aleš Sitař. Bc. 
Soňa Humpolíčková chtěla před hlasováním upřesnit částku o kterou se jedná. 
Ing. Aleš Sitař zastupitelům vysvětlil, že původní podání zaslané v papírové 
podobě poštou, bylo následujícího dne opraveno a zasláno nové znění 
elektronickou poštou. Poté zastupitelstvo Financování akce „Rekonstrukce 
amfiteátru“  schválilo. 
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1.900.000 Kč na 
realizaci akce „Rekonstrukce amfiteátru“. 

 

Hlasování  : Pro: 15 Proti: 1 Zdržel se: 6 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá  : Ing. Aleš Sitař 

 
20-10-09 : Rozpočtová opat ření  
Popis  : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu ke schválení provedení rozpočtového 

opatření výdajového č.1 a financování č.1  
 
Z jednání: Rozpočtová opatření předložila zastupitelstvu ke schválení Ing. Jana 
Jurošová, to je projednalo bez připomínek a schválilo. 

 
Usnesení  : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení 

rozpočtového opatření výdajového č.1 a financování č.1. 
 

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

 
 
20-10-10 : Závěrečný účet města Byst řice nad Pernštejnem za rok 2019 
Popis  : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem ke 

schválení návrh Závěrečného účtu města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2020, 
který byl projednán finančním výborem dne 25.5.2020 a radou města dne 
26.5.2020. 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 2019, 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: Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2019 předložila 
zastupitelům Ing. Jana Jurošová. Ing. Zdeněk Mašík za Finanční výbor doporučil 
zastupitelstvu tento bod ke schválení. Ing. Vít Novotný vznesl dotaz ohledně 
účetní závěrky společnosti  Eden servisní – Ing. Jana Jurošová vysvětlila. Poté 
byl závěrečný účet města Bystřice n.P za rok 2019 schválen. 

 
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 2019 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 

 
 
20-10-11 : Schválení ú četní závěrky m ěsta Byst řice nad Pernštejnem za rok 

2019 
Popis  : Zákon o účetnictví ukládá povinnost územně samosprávným celkům schvalovat 

účetní závěrku jak příspěvkových organizací, ta i organizace samotné. Účetní 
závěrku PO schvaluje rada města, tato povinnost byla splněna dne 26.5.2020 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 2019 a to v porovnání s rokem 2018. 
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 
15.6.2020 do 15 hod., abychom mohli na zastupitelstvu prezentovat vysvětlení a 
aby průběh zastupitelstva nebyl narušen. 
 
Z jednání: Účetní závěrku města Bysřice n.P za rok 2019 opět předložila ke 
schválení Ing. Jana Jurošová. Zastupitelstvo tento bod projednalo a bez 
připomínek schválilo. 

 
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 2019 ke dni 31.12.2019. 

 

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

 
 
20-10-12 : Pokra čování za řazení území do územní p ůsobnosti MAS Zub ří země 
Popis  : Město Bystřice n. P. v programovém období 2014-2020 naplňovalo Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje a souhlasilo se zařazením území do 
územní působnosti MAS Zubří země. Prostřednictvím Místní akční skupiny 
(MAS) Zubří země jsme do území alokovali a získali peněžní prostředky různých 
dotačních výzev.  
Nyní končí dotační období 2014-2020 a MAS Zubří země se připravuje na 
následující dotační období 2021-2027. Jednou z podmínek je vymezení území 
pro realizaci dané Strategie. Potřebuje tedy opět souhlas se zařazením našeho 
území do své působnosti.  
MAS Zubří země působí na území tří ORP (Bystřice nad Pernštejnem, Nové 
Město na Moravě, Tišnov) od roku 2006. V současném programovém období 
podpořila projekty v území dotacemi ze 4 operačních programů.    
V programovacím období 2021+ bude MAS Zubří země pokračovat v 
přerozdělování dotačních prostředků do svého území, výše alokovaných 
prostředků a určení zacílení podpory je zatím v jednání řídících orgánů. 



 
Z jednání: Tento bod předložil zastupitelstvu ke schválení Mgr. Martin Horák. To 
jej projednalo a bez připomínek schválilo. 

 
Usnesení  : Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením území Města Bystřice n. P. do 

územní působnosti Místní akční skupiny (MAS) Zubří země na programové 
období 2021-2027. 

 

Hlasování  : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá  : Mgr. Martin Horák 

 
 
 
RŮZNÉ:  
Starosta informoval zastupitele o: 
- nové stanici STK v Bystřici n.P.  
- jednání ohledně sokolovny se zástupci Sokola Brno 
- návrhu památníku hornictví – prostor místo domu pana Hofmana 
- stavebních činnostech na Hotelu ANGELA - firma EKOTREND Brno – vybudování bytů a garáží 
- jednání s firmou, která má zájem postavit LIDL 
- senior domu - návštěvě Jany Maláčové 
- přípravách oslav 440 let města Bystřice n.P. 
- akcích konaných v nejbližší době : motokros, závody do vrchu, Vítochovská pouť, mistrovství  
  republiky v orientačním běhu a dalších 
- získání ceny Hejtmana za společenskou odpovědnost 
- činnosti Lesního společenství obcí – těžbě, ceně dřeva, nově vysázených stromech 
- konci Komerční banky v Bystřici n.P. 
- dešťových srážkách v Bystřici n.P. a okolí 
- termínech jednání zastupitelstev – 16.9.2020, 25.11.2020 – pracovní zastupitelstvo, 16.12.2020 
 
Místostarosta informoval zastupitele o: 
- jednání ohledně lanového centra – Ing. Vít Novotný se zeptal na vypořádání se stávajícím 
  nájemcem, místostarosta odpověděl – viz.audiozáznam. 
- výzkumu okolí bystřické šibenice na kopci Hora 
 
INTERPELACE ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA: 
Ing. Zdeněk Mašík – měl dotaz na odpuštění nájemného pro podnikatele – starosta odpověděl, 
že těm, kteří si o odpuštění zažádali se odpustil nájem za duben a květen. 
 
Mgr. Bc. Jitka Čechová – řešila dopravní situaci na ulici Zahradní, Farská – nedodržování 
rychlosti, zda by nebylo vhodné snížit rychlost. K tomuto se vyjádřil i Antonín Tulis, že stejná 
situace s rychlostí jízdy je i na Voldáně. Starosta odpověděl, že problém s rychlostí je hlavně 
v naší společnosti - řidičích a je bohužel po celé Bystřici n.P.  
 
Hanička Pečinková – se tázala na provoz Stravování MEZ během prázdnin - starosta odpověděl 
-  viz.audiozáznam 
– poukázala na nevhodné a neslušné chování řidiče MHD v Bystřici n.P. k lidem a zvláště pak k 
důchodcům, kteří mají propadlou průkazku – starosta a pan Nykodým (ODSH) odpověděli – bez 
platné průkazky nebo jiného dokladu řidič bohužel nemá jinou možnost než zpoplatnit cestující 
 
Mgr. Michal Neterda – žádal o opravu hrazení na horní cyklostezce – odpověděl starosta, že je 
již opraveno 
 
MUDr. Josef Melník -  měl dotaz na horizont dokončení prací na hotelu Angela – starosta 
odpověděl -  hrubá stavba by měla být letos 
 
DISKUSE OBČANŮ:  žádný občan se nechtěl vyjádřit 
 
 



 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  17.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Martin Horák           Ing. Karel Pa čiska               
         místostarosta m ěsta                                   starosta m ěsta 
 
 
 
 
 

 
Antonín Tulis, ov ěřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 
 

                                            Mgr. Mi chal Neterda, ov ěřovatel zápisu 


