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ZÁPIS 
ze zasedání 

Zastupitelstva města Bystřice na Pernštejnem 
 

č. 11/2020 
konaného dne 16.09.2020  

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, 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, Antonín Tulis, Hanička 
Pečinková 

Omluveni zastupitelé : Ing. Zdeněk Mašík, Ing. Vít Novotný, Josef Soukop 
Nepřítomni zastupitelé :  

S poradním hlasem :  
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ  
 
Zasedání bylo zahájeno v 16:05 hodin a skončeno v 19:00 hodin. Z celkového počtu 23 
zastupitelů bylo přítomno 20 zastupitelů. 
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 
hlasů. 
 

 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
0a / 11 / 2020 Schválení ověřovatelů zápisu 

0b / 11 / 2020 Schválení programu jednání 

0c / 11 / 2020 Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č.10/2020 

0d / 11 / 2020 Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č.10/2020 

1 / 11 / 2020 Informace z rady města 

2 / 11 / 2020 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 

3 / 11 / 2020 Schválení veřejnoprávní smlouvy (VPS) na poskytnutí neinvestiční dotace pro 
rok 2020 - Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem (CHPS) 

4 / 11 / 2020 Zprávy o investicích 

5 / 11 / 2020 Rozpočtová opatření 

6 / 11 / 2020 Majetkové převody body č.1–13, bez bodů 3,4,5 

6a / 11 / 2020 Majetkové převody body č.3,4,5 

7 / 11 / 2020 Veřejnoprávní smlouvy na neinvestiční dotace města z grantu trenérů 
mládeže pro 2. kolo 2020 

8 / 11 / 2020 Kupní smlouva se společností Stavoflos s.r.o. 

9 / 11 / 2020 Smlouva o smlouvě budoucí kupní se společností SPH stavby s.r.o. 

10 / 11 / 2020 Odpisy pohledávek dle Směrnice č. 2/2016 pro postup při evidenci, účtování, 
vymáhání a odpisu pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem 

11 / 11 / 2020 Rozhodnutí o zrušení společnosti Poliklinika města Bystřice n. P. s likvidací ke 
dni 1.1.2021 

mailto:posta@bystricenp.cz


12 / 11 / 2020 Různé 

13 / 11 / 2020 Interpelace zastupitelů 

14 / 11 / 2020 Diskuse občanů 

 
 

20-11-0a : Schválení ověřovatelů zápisu 

Popis : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena 
Kateřina Turová, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi:  Bc. Petra Königová a MUDr. Josef Melník  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Petru Königovou a MUDr. 
Josefa Melníka. 

 

Hlasování : Pro: 16 Proti:  0  Zdržel se: 1 Nehlasoval: 6 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
 

20-11-0b : Schválení programu jednání 

Popis : Program jednání ZM Bystřice n. P. č.11/2020 předložil zastupitelům ke schválení 
starosta Ing. Karel Pačiska s tím, že navrhuje rozdělení bodu č.20-11-06 na dvě 
části. Zastupitelé program schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva č.11/2020 dne 
16.09.2020. 

 

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

20-11-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č.09/2019 

Popis : Starosta města Ing. Karel Pačiska vyzval zastupitele k podání námitek proti 
zápisu z  jednání zastupitelstva města č.10/2020. Žádné námitky nebyly 
vzneseny.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č.10/2020 
bez připomínek. O tomto bodu se nehlasovalo. 

 

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

20-11-0d : Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č.09/2020 

Popis : Kontrolu úkolů ze zasedání zastupitelstva č.10/2020 provedl starosta Ing. Karel 
Pačiska, který konstatovat, že žádné úkoly nebyly. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí splnění úkolů ze zápisu zastupitelstva 
města č.10/2020. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

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

20-11-01 : 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:   20  Proti:    0  Zdržel se:    0  Nehlasoval: 3  
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
 

20-11-02 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 



Popis : Starosta Ing. Karel Pačiska podal zprávu o činnosti městského úřadu v době od 
posledního zasedání zastupitelstva. Informoval zastupitele o personálních 
změnách na MěÚ: byla přijata J. Zichová (knihovna),  L. Šubrtová (úklid), R. 
Lahnerová (SOC). Hovořil o výběrovém řízení - Odbor bytového hospodářství – 
pozice údržbář a dále se zmínil o přípravách na Volby 2020. 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:   20  Proti:   0           Zdržel se:   0            Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
 

20-11-03 : Schválení veřejnoprávní smlouvy ( VPS) na poskytnutí neinvestiční 
dotace pro rok 2020 – Charitní pečovatelská služba Bystřice nad 
Pernštejnem (CHPS) 

Popis : Město Bystřice nad Pernštejnem poskytlo v roce 2020 na základě VPS 
neinvestiční dotaci Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, pro nízkoprahové 
zařízení Nadosah ve výši 415 000,-Kč, Osobní asistenci  (OA) ve výši 65 000,-
Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny (SAS) ve výši 20 000,-Kč. Oblastní 
charita sdělila městu, že výše uvedené částky v tomto roce nevyčerpá a 
současně podala žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na dofinancování 
služby Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem. 
 
Nadosah v tomto roce zaměstnává mladé pracovníky v sociálních službách 
místo sociálních pracovníků, tedy s výrazně nižšími platy. 

OA a SAS je i v tomto roce plně hrazena z projektu - Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. 
Tím Charita ušetří 340 000,-Kč (Nadosah 255 tis., OA 65 tis., SAS 205 tis.), tyto 
finanční prostředky byly 2. 9. 2020 převedeny na účet města, závěrečné 
vyúčtování dotace předloží Charita do 7. 2. 2021, podle ujednání ve VPS. 
 
Pro rok 2020 obdržela Charita od města na poskytování CHPS  dotaci ve výši 
2 430 000,-Kč.  V souvislosti  s nouzovým stavem došlo k propadu rozpočtu této 
služby v důsledku zvýšených nákladů (personální posílení týmu, poskytování 
služby v oddělených týmech, zvýšené provozní náklady,  náklady na osobní ochr. 
pracovní prostředky, dezinfekce…). Vzhledem k tomu, že tato služba je stále více 
žádaná a potřebná, požádala Charita o poskytnutí dotace ve výši 
nevyčerpané částky 340 000,- Kč na dofinancování propadu v rozpočtu CHPS. 
Dotace bude předmětem vyúčtování do 7. 2. 2021. 
 
Z jednání: Tento bod předložila zastupitelům ke schválení PhDr. Drahomíra 
Lukšová, zastupitelé jej projednali a bez připomínek schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s poskytnutím 
neinvestiční dotace ve výši 340 000,-Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě 
Žďár nad Sázavou, pro službu Charitní pečovatelská služba Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2020 a schvaluje VPS mezi Městem Bystřice nad 
Pernštejnem a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Žďár nad Sázavou o 
poskytnutí dotace ve výši 340 000,-Kč, pro zajištění Charitní pečovatelské služby 
v Bystřici nad Pernštejnem. 

 
 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová 
Termín : Usnesením zastupitelstva 
 

20-11-04 : Zprávy o investicích 

Popis : Předkládám zprávu o 3 ukončených akcích a jedné zahajované. 
 



Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy Odboru správy majetku a investic o 
přípravě a realizaci investic dle přílohy. 
 
Z jednání: Zprávy o investicích přednesl zastupitelům ke schválení Ing. Aleš 
Sitař. MUDr. J. Melník se dotázal k bodu „přechod přes koleje u průmyslové 
zóny“: Kolik lidí tento přechod bude používat a zda je vhodné investovat velké 
množství peněz do této akce? Starosta odpověděl, že i do průmyslové zóny pěší 
lidé jistě chodí, a proto je tento přechod potřeba vybudovat. 

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín : Nerelevantní 

 

20-11-05 : Rozpočtová opatření 

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení provedení 
rozpočtových opatření výdajových č. 2-4, příjmových č. 1,2 a financování č. 2-4. 
 
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 výdajových č. 

2-4, příjmových č. 1,2 a financování č. 2-4. 
 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Ing. Jana Jurošová 
16.9.2020 

 

20-11-06 : Majetkové převody body č. 1 - 13, bez bodů č. 3, 4, 5 

Popis : 1. Paní N. Poršeková z Pivonic žádá město o prodej pozemku, který užívá a je 
dlouhodobě zaplocený. Stavební komise a Rada souhlasí s prodejem a 
doporučují vyhotovení GP,  na jehož základě byl zveřejněn záměr. Osadní výbor 
souhlasí a doporučuje tento převod ke schválení.  
2. Slečna Eliška Růžičková žádá město prodej pozemku v k.ú. Pivonice. Tento 
pozemek přiléhá k jejím pozemkům a my k němu nemáme přístup, navíc se 
jedná o svažitý, skalnatý  pozemek, o který nemá zájem Lesní společenství,  
protože je pro ně nevyužitelný. Osadní výbor souhlasí. Komise i Rada doporučují 
Zastupitelstvu  tento převod ke schválení. Záměr byl zveřejněn.   
6.Firma GOMS s.r.o. požádala město o prodej pozemku v průmyslové zóně 
v areálu bývalé tírny v Domanínku. Komise i Rada doporučují vyhotovení GP na 
jehož základě byl zveřejněn záměr. Rada doporučuje zastupitelstvu tento převod 
ke schválení. Prodej bude vázán předkupním právem a povinností do 2 let od 
prodej zahájit stavbu.  
7. Manželé Hanákovi žádají město o prodej pozemku v zahrádkářské kolonii Pod 
Horou. Tento pozemek sloužil jako přístup k zahrádce p.č. 1504. Pan Hanák 
vlastní zahrádku na pozemku 1501/1. Hanákovi koupili i tu zahrádku na pozemku 
1504, tudíž tento pozemek  lze prodat a tím zcelit pozemky ve vlastnictví 
Hanákových. Komise i rada doporučují tento převod ke schválení. Záměr byl 
zveřejněn.  
8. Paní Valová z Bratrušína žádá město o majetkoprávní vypořádání pozemků, 
které má dlouhodobě zaploceny a užívá je. Stavební komise i  Rada doporučují 
vyhotovení GP, na jehož základě byl zveřejněn záměr. Osadní výbor souhlasí.  
9.,10. Paní Lorencová z Bratrušína žádá o prodej pozemku, který slouží jako 
vjezd do její nemovitosti. Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení GP, na 
jehož základě byl zveřejněn záměr. Při zaměřování bylo zjištěno, že část 
pozemku paní Lorencové zasahuje do naší komunikace a tak bylo dohodnuto, 
že město tuto nově oddělenou parcelu odkoupí.  
11. TS města a.s. prodávají část svých pozemků v bývalém areálu na Vírské ulici  
za účelem výstavby Stanice technické kontroly. Nově oddělený pozemek, který 



slouží jako přístupová komunikace, který je ve vlastnictví TS města a.s. bude 
převeden bezúplatně do majetku města, což je podmínkou investora STK.  
12.,13. S firmou E.ON Distribuce a.s. již delší dobu řešíme umístění nových 
trafostanic, které nahradí původní nebo vzniknou úplně nové. První z nich 
v průmyslové zóně, která je nutná pro  novou trasu z rozvodny a vzniká z potřeby 
posílení kapacity v průmyslové zóně. Druhá trafostanice bude náhradou za 
původní v lokalitě zahrádek v Domanínku (původní je stožárová, nově bude 
kiosková)  a vzniká v rámci výměny VN vedení z rozvodny na Nové Město na 
Moravě.  
 
Z jednání: S tímto materiálem, který byl předložen ke schválení, a po domluvě 
byl rozdělen na dvě části, seznámil zastupitele starosta. O tomto bodu bylo 
hlasováno jako o celku. Majetkové převody byly schváleny. 

 
Usnesení : 1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 49/14 (dle GP) o výměře 

26 m2 v k.ú. Pivonice u Lesoňovic p. N. Poršekové. Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 67/3 o výměře 439 m2 
v k.ú. Pivonice u Lesoňovic E. Růžičkové. Cena 20 Kč/m2. 
6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP 27/26 o výměře 810 
m2 v k.ú. Domanínek společnosti GOMS s.r.o.  Cena 200 Kč/m2 + DPH . Kupující 
bude zavázán do 2 let od podpisu smlouvy zahájit stavbu a dále zde bude zřízeno 
předkupní právo ve prospěch města.  
7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1502/2 o výměře 20 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM V.a L. Hanákovým. Cena 150 Kč/m2 + 
DPH.  
8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. (dle GP) 274/7 o výměře 
147 m2 v k.ú. Bratrušín p. M. Valové. Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
9. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ( dle GP )  p.č . 274/6 o výměře 
59 m2 v k.ú. Bratrušín p. V. Lorencové. Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
10. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku (dle GP) p.č. 26/2 o výměře 
11 m2 v k.ú. Bratrušín od p. V. Lorencové. Cena 182 Kč/m2.  
11. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku (dle GP)  p.č. 
1299/3 o výměře 267 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví TS města 
a.s. do vlastnictví města.  
12.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku (dle GP) p.č.76/2 o výměře 
28 m2 v k.ú. Domanínek společnosti E.ON Distribuce a.s. Cena 200 Kč/m2 + 
DPH.  
13. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku (dle GP) p.č. 2958/46 o 
výměře 47 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem  společnosti E.ON Distribuce a.s.  
Cena 200 Kč/m2 + DPH.  
 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Ing. Ivan Buchta, Ing. Tomáš Straka  
Termín :  
 

20-11-06 a) : Majetkové převody body č. 3, 4, 5 

Popis : 3. Několik let se řeší pozemek, který je součástí areálu TS města a.s. a je ve 
vlastnictví společnosti TBG PKS a.s. S tímto pozemkem se výhledově počítá jako 
s možným překladištěm odpadů v případě odvozu odpadů do spalovny.  
Společnost jej nechce prodat, ale chce za něj získat adekvátní náhradu pro 
výstavbu betonárky. Společnost požaduje po nás pozemek v průmyslové zóně. 
Rada i stavební komise doporučují zastupitelstvu tento převod ke schválení. 
Součástí kupní smlouvy bude prodej inženýrských sítí, které byly  budovány 
v rámci akce „Průmyslová zóna“.  Záměr byl zveřejněn.  
4. Tento převod navazuje na předchozí převod. Město tímto koupí pozemky od 
TBG PKS a.s. v areálu TS města a.s.  
5. Na pozemky společnosti TBG PKS a.s. popisované v předešlých dvou bodech 
navazují ještě 2 menší pozemky, které jsou ve vlastnictví jiné společnosti ze 



skupiny PKS (PKS Holding a.s.) a cílem tohoto převodu je dokončit majetkové 
vypořádání v dané lokalitě mezi městem a skupinou PKS v plném rozsahu. 
 
Z jednání: Druhou část majetkových převodu zastupitelům předložil ke schválení 
Ing. Aleš Sitař. K tomuto bodu vznesl dotaz MUDr. J. Melník: Jaký záměr má 
firma s daným pozemkem a v jakém horizontu? Odpověděl starosta v tom 
smyslu, že firma má v plánu postavit betonárku a stavět by chtěla okamžitě. Mgr. 
M. Neterda se zeptal na prašnost a hlučnost betonárky. Opět reagovat starosta, 
že stavba bude stát v průmyslové zóně. Poté byl tento bod schválen. 

 
Usnesení : 3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2958/88 o výměře 7 895 

m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem společnosti TBG PKS a.s.  Cena 200 Kč/m2 
+ DPH. Dále schvaluje převod vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace 
a přípojky splaškové kanalizace pro tento pozemek v ceně 61 587,87 Kč + DPH.  
4. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 2842/10 o výměře 3 562 
m2 za cenu 360,83 Kč/m2 +DPH,  p.č. 2836/16 o výměře 43 m2 za cenu 88,- Kč/m2 

+DPH a p.č. 2836/14 o výměře 98 m2 za cenu 88,- Kč/m2 +DPH  v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem od společnosti TBG PKS a.s.  
5. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 2836/2 o výměře  472 m2 
a p.č. 2839/4 o výměře 189 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od společnosti 
PKS Holding a.s. Cena  88,- Kč/m2 + DPH.  
 

 

Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Ing. Ivan Buchta 
 

 

20-11-07 : Veřejnoprávní smlouvy na neinvestiční dotace města z grantu 
trenérů mládeže pro 2. kolo 2020 

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 
a zároveň dotace a VPS na tyto dotace, pokud celková dotace v daném roce pro 
jeden subjekt a jeden účel překročí částku 50.000,- Kč. 
 
Předkládáme zastupitelstvu ke schválení smlouvy přesahující 50.000,- Kč a 
smlouvy, které celkově v daném roce přesahují na daný účel částku 50.000,- Kč, 
na základě kterých město poskytne podporu z grantového programu trenérů. 
Žádosti o fin. prostředky byly projednány komisí sportu a mládeže dne 10. srpna 
2020 a její návrh na rozdělení prostředků byl předložen Radě Města Bystřice n. 
P. na jednání dne 25.8.2020. 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. 
 
Z jednání: Tuto veřejnoprávní smlouvu předložila zastupitelům ke schválení Ing. 
Blanka Svobodová. Mgr. M. Novák konstatoval, že je částečně ve střetu zájmů. 
Poté byl bod bez připomínek schválen. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje VPS na neinvestiční dotace z grantu trenérů 
mládeže na 2. pololetí 2020 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:3   
Zodpovídá : Ing. Blanka Svobodová 
Termín : splněno usnesením 
 



20-11-08 : Kupní smlouva se společností Stavoflos s.r.o.  

Popis : Na základě zveřejněného záměru č.16/2020, který schválilo Zastupitelstvo města 
17.6.2020 lze po schválení uzavřít přiloženou kupní smlouvu. 
 
Z jednání: Kupní smlouvu se společností Stavoflos s.r.o. předložil zastupitelům 
ke schválení Ing. Aleš Sitař.  K tomuto bodu se vyjádřil Ing. V. Mičín: Mrzí ho, že 
již z první etapy stavby není firma schopna zatravnit terén! Místostarosta 
vysvětlil, že zatravnění pozemku je v režii města a je již objednáno u TS města 
a.s. MUDr. J. Melník se dotázal: Zda je pravda, že díky těmto akcím narůstá 
počet obyvatel ve městě? Starosta reagoval, že počet nenarůstá, zatím se 
bohužel více obyvatel odstěhovalo nebo zemřelo. Přesnou statistiku dodá 
matrika koncem roku. Poté byl bod bez připomínek schválen. Viz. audiozáznam. 

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje předloženou kupní smlouvu se společností 

Stavoflos s.r.o. a doporučuje její uzavření.  
 

Hlasování : Pro: 16 Proti: 1 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Ing. Ivan Buchta, Ing. Tomáš Straka  
Termín : Září 2020 
 

20-11-09 : Smlouva o smlouvě budoucí kupní se společností SPH Stavby s.r.o. 

Popis : Na základě zveřejněného záměru č.17/2020, který schválilo Zastupitelstvo města 
17.6.2020 lze po schválení uzavřít přiloženou smlouvu o smlouvě budoucí  kupní. 
 
Z jednání: Tento bod opět předložil ke schválení zastupitelům Ing. Aleš Sitař, ti 
jej projednali a bez připomínek schválili.  

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje předloženou smlouvu o smlouvě budoucí kupní 

se společností SPH Stavby s.r.o. a doporučuje její uzavření.  
 

Hlasování : Pro: 15 Proti: 1 Zdržel se: 4 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák, Ing. Ivan Buchta, Ing. Tomáš Straka  
Termín : Září 2020 
 

20-11-10 : Odpisy pohledávek dle Směrnice č. 2/2016 pro postup při evidenci, 
účtování, vymáhání a odpisu pohledávek Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

Popis : Rada města Bystřice nad Pernštejnem schválila svým usnesením č. 13/11/2016 
ze dne 12.7.2016 Směrnici č. 2/2016 pro postup při evidenci, účtování, vymáhání 
a odpisu pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen směrnice). 
 
Podle ust. § 85 písm. f) zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o prominutí dluhu, který je 
vyšší než 20 000 Kč. 
 
Pohledávky v samostatné působnosti navržené k odpisu jsou obsaženy v Příloze 
č. 1/2020. Příloha obsahuje pohledávky 5 osob představující neuhrazené platby 
za nájemné a služby spojené s užíváním bytů, přičemž všichni dlužníci zemřeli. 
 
Z jednání: Odpisy pohledávek předložila zastupitelům ke schválení Mgr. Jana 
Zítková. K tomuto bodu se vyjádřil MUDr. J. Melník s tím, že město odpouští příliž 
velké částky, dále chtěl za KDU-ČSL vyjádřit, že takovéto promíjení se jim nelíbí 
a vyžaduje výraznější aktivitu MěÚ - Mgr. M. Rod vysvětlil právní stránku odpisů 
a postup Města Bystřice n.P. při vymáhání pohledávek.  Na další dotazy MUDr. 
J. Melníka odpovídala Ing. V. Peňázová a PhDr. D. Lukšová. Viz. audiozáznam. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e    odpis pohledávek dle ust. § 85 písm. f) 
zákona o obcích dle přílohy, která je nedílnou součásti usnesení: 



 
Marie Nepejchalová, nar. 5.8.1947, zemř. 8.10.2017, Višňová 877, Bystřice nad 
Pernštejnem  ve výši 20.120,- Kč  
 
Marie Rüdigerová, nar. 23.10.1956, zemř. 29.2.2020, Husova 165/5, Brno  ve 
výši 47.348,- Kč 
 
Jaroslav Horký, nar. 5.11.1963, zemř. 6.2.2020, Příční 405, Bystřice nad 
Pernštejnem  ve výši 43.521,- Kč 
 
Karel Opavský, nar. 8.3.1965, zemř. 5.12.2017, Příční 405, Bystřice nad 
Pernštejnem  ve výši 96.693,- Kč 
 
Pavel Koudelka, nar. 13.6.1948, zemř. 12.10.2017, Hornická 979, Bystřice nad 
Pernštejnem  ve výši 72.025,- Kč 

   
Hlasování : Pro: 17 Proti: 1 Zdržel se: 2 Nehlasoval:3  
Zodpovídá : Mgr. Jana Zítková 

Termín : splněno usnesením 
 

20-11-11 : Rozhodnutí o zrušení společnosti Poliklinika města Bystřice n.P. 
s likvidací ke dni 1.1.2021 

Popis : Posledním krokem k ukončení činnosti naší společnosti Poliklinika města 
Bystřice n.P. je zrušit ji formou likvidace. Tento způsob likvidace je tzv. 
dobrovolná likvidace. Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené 
společnosti, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s tzv. likvidačním zůstatkem.  
Postup je následující :  
Dle zákona o obcích ( § 84 ) zrušení společnosti s likvidací spadá do pravomocí 
zastupitelstva, zastupitelstvo určuje způsob zrušení, volbu likvidátora, poté 
následuje notářský zápis – rozhodnutí jediného společníka společnosti o zrušení 
a to ke dni 1.1. 2021. Jako likvidátora navrhujeme paní Ing. Jaroslavu 
Chalupovou současnou jednatelku společnosti.  
Sestavený notářský zápis podepisuje pan starosta, následuje zápis včetně 
oznámení vstupu do likvidace a údaje o likvidátorovi do obchodního rejstříku. 
Poté následuje samotný proces likvidace včetně zatímní účetní závěrky - tato 
splyne s řádnou účetní závěrkou a současně proběhne dvojí oznámení ve 
věstníku o vstupu společnosti do likvidace s výzvou pro věřitele.   
Poté bude následovat likvidátorem podání daňového přiznání, zpeněžení 
likvidačního zůstatku, poté likvidátor vypracuje konečnou zprávu o průběhu 
likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky a předloží ji na 
jednání valné hromady. Po schválení valnou hromadou následuje návrhu na 
výmaz společnosti z obchodního rejstříku a společnost zaniká. 
 
Z jednání: Tento bod předložila ke schválení zastupitelům Ing. Jana Jurošová. 
Ing. V. Mičín vznesl dotaz: Proč se ruší až k 1.1.2021, zda vypořádání nemohlo 
proběhnout dříve? Ing. J. Jurošová odpověděla, že 1.1.2021 je nejbližší možný 
termín. MUDr. J. Melník se dotázal na dovybavení chodeb, sedaček atd. lékařům. 
Opět odpověděla JUDr. J. Jurošová, že lékařům se nebude nic dovybavovat! 
Veškerý majetek je města a pokud jej budou lékaři užívat, vše bude ošetřeno 
v nájemní smlouvě. – viz. audiozáznam. Poté byl bod schválen. 

 
Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozhodnutí :  

 

a) Společnost Poliklinika Města Bystřice n. P. s.r.o. se sídlem Zahradní 580,  

593 01 Bystřice nad Pernštejnem, identifikační číslo 26233819, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou 

značkou C 38470 (dále  

jen „Společnost“) se zrušuje s likvidací ke dni 01. 01. 2021 (prvního ledna 



roku dva tisíce dvacet jedna). Po dobu likvidace používá Společnost 

obchodní firmu: Poliklinika Města Bystřice n. P. s.r.o.  v likvidaci.  

 

b) Do funkce likvidátora Společnosti volí Ing. Jaroslavu Chalupovou, datum 

narození  

11. 03. 1954, bydliště Souběžná 551, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.   

 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá 
Termín 

: 
: 

Ing. Jana Jurošová 
16.9.2020 

 
 
RŮZNÉ:  
Starosta informoval zastupitele o: 
- sestavování rozpočtu 
- senior domu - návštěvě Alzheimer centra v Praze  
- koncertech v rámci festivalu Concentus Moraviae 
- přípravě na volby 2020 
- jednání na kraji ohledně VDV  
- o článku v měsíčníku Bystřicko, jehož autorkou je Bc. S. Humpolíčková – vznikla živá diskuze, 
  ke které se vyjádřila Mgr. V. Moncmanová, MUDr. J.Melník - viz. audiozáznam. 
 
INTERPELACE ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA: 
- MVDr. P. Dvořák – měl dotaz zda je vhodné pořádat chystaný festival ROCKOVÝ MAJÁLES – 
  starosta odpověděl, že  akce  není  městská  a KHS pořadatelům sdělila, že jejímu konání 
  nic nebrání. K tomuto se vyjádřil a dovysvětlil situaci Mgr. M. Novák. Viz. audiozáznam. 
 
- Mgr. M. Neterda – v rámci  akce  Oslavy 440. let  města  poukázal  na chybějící  stravování  na 
  náměstí – starosta odpověděl, že bohužel není nikdo, kdo by chtěl restauraci na náměstí otevřít 
- kdo je majitel STK v bývalém areálu TS města a.s.- starosta odpověděl: viz.audiozáznam  
- podotkl, že v dokumentaci pro stavbu domu seniorů chybí prostor k vycházce, zahrada… 
  místostarosta odpověděl, že zahrada okolo domu je dostačující 
- měl dotaz proč Bistro u Edenu bylo zavřeno - starosta odpověděl, že lidé již mohou chodit přímo  
  do areálu Edenu, kde je vše zajištěno. Viz. audiozáznam. 
 
- MUDr. J. Melník – poukázal  na  zvýšený počet  bezdomovců  ve  městě, zda víme co je  to za 
  lidi, zda  jsou z  Bystřice n.P.,  kde se  pohybují atd. – odpověděla PhDr. D. Lukšová, že  otázka 
  bezdomovců  je téměř  neřešitelná  a  město  se  snaží  vliv  bezdomovců eliminovat.           
  Viz. audiozáznam. 
 
DISKUSE OBČANŮ:   
- Václav Svoboda – podal stížnost na soužití občanů v bytovém domě 883 - Mgr. M. Rod vysvětlil 
  stav věci,  která  je  již  projednávána  přestupkou  komisí  a  neměla  by  být  řešena  na 
  zastupitelstvu 
 
- Jaroslav Nunvář – žádal  zastupitele  o  mimořádné  přidělení  bytu  v přízemí  a sice z důvodu  
  zdravotních problémů maminky – na tuto žádost reagoval starosta, PhDr. D. Lukšová a Ing. V. 
  Peňázová  s tím,  že  těchto případů v  Bystřici n. P.  bohužel přibývá, o vzniklé situaci se ví a je 
  již v řešení. Dále se  vyjádřil  MUDr.  J. Melník,  Mgr.  M. Neterda,  H. Pečinková, Bc. P. 
  Königová.  Viz. audiozáznam. 
 
- Simona Bártová – vznesla dotaz, proč při výstavbě optické sítě město požaduje od vlastníků RD 
  poplatek  za  připojení,  když společnost  CETIN tuto službu nabízí zdarma, v jiných městech se 
  tento poplatek nevybírá a zda  platí i lidé v nájemních bytech města? Odpověděl místostarosta 
  viz. audiozáznam. 
- žádala zastupitelstvo, zda by nebylo možné umožnit  občanům,  vyjádřit se k  bodům před  
  zastupitelstvem – odpověděl starosta, že o toto nebyl v minulosti zájem, a paní si může kdykoliv 
  sjednat schůzku na úřadě  



 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  16.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Bc. Petra Königová, ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 
 

                                            MUDr. Josef Melník, ověřovatel zápisu 


