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ZÁPIS 
Z mimořádného zasedání 

Zastupitelstva m ěsta Byst řice na Pernštejnem 
 

č. 03/2019 
konaného dne 13.02.2019  

v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem 

 
 
 

Přítomni zastupitelé  Mgr.Vlasta Moncmanová, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Michal Neterda, Ing. 
Zdeněk Mašík, Ing. Hicham Nemrah, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Karel 
Pačiska, Ing. Václav Mičín, MUDr. Josef Melník, Mgr. Bc. Jitka 
Čechová, Mgr. Josef Vojta, Bc. Soňa Humpolíčková, Jng. Jaroslav 
Rudoš, Mgr. Martin Horák, Ing. Josef Samek, Josef Soukop, Bc. Petra 
Königová, Ing. Emil Ondra  

Omluveni zastupitelé : PhDr. Vladimír Cisár, Petr Hanzlík, Ing.Vít Novotný, MVDr. Petr 
Dvořák, Antonín Tulis  

Nepřítomni zastupitelé : PhDr. Vladimír Cisár, Petr Hanzlík, Ing.Vít Novotný, MVDr. Petr 
Dvořák, Antonín Tulis  

S poradním hlasem : Mgr. Josef Vojta, tajemník 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ a ředitelé městských společností 
 
Zasedání bylo zahájeno v 16:05 hodin a skončeno v 17:10 hodin. Z celkového počtu 23 
zastupitelů bylo přítomno 18 osob, 5 osob nebylo přítomno, 5 zastupitelů bylo omluveno. 
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 
hlasů. 
 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
19 / 03 / 0a Rezignace Mgr. Josefa Vojty a složení slibu členky zastupitelstva paní 

Haničky Pečinkové  
19 / 03 / 0b Schválení ověřovatelů zápisu 
19 / 03 / 0c Schválení programu jednání  
19 / 03 / 01 Schválení podání žádosti o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj 
19 / 03 / 02 Schválení strategického rozvojového dokumentu 
19 / 03 / 03 Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko - zmocnění 
19 / 03 / 04 Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku 
 
19/03/0a : Rezignace Mgr. Josefa Vojty a složení slibu členky zastupitelstva paní 

Haničky Pečinkové 
Popis  : Starosta Ing. Karel Pačiska přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Mgr. Josef 

Vojta rezignoval na funkci člena ZM Bystřice n.P. Poté do jeho rukou složila slib 
paní Hanička Pečinková.  

 

Usnesení  : O tomto bodu nebylo hlasováno.  
 



Hlasování  : Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/03/0b : Schválení ov ěřovatel ů zápisu 
Popis  : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena Alena 

Brázdová, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Bc. Petra Königová a Mgr. Michal Neterda.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Petru Königovou a Mgr. 
Michala Neterdu.   

 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/03/0c : Schválení Programu jednání 
Popis  : Program jednání ZM Bystřice n.P. č. 03/2019 předložil zastupitelům ke schválení 

starosta města Ing. Karel Pačiska a ti jej bez připomínek schválili.  
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje Program jednání zastupitelstva č. 03/2019 dne 
13.02.2019. 

 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19-03-01 : Schválení podání žádosti o dotaci z programu Minist erstva pro 

místní rozvoj 
Popis  : Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program na podporu pro obce s 3 001-

10 000 obyvatel, kam spadá i Město Bystřice nad Pernštejnem. V rámci tohoto 
programu je vypsán dotační titul, na jehož základě lze uplatnit žádost o dotaci 
na obnovu sportovní infrastruktury a obnovu místních komunikací. Město 
zpracovalo dvě žádosti do tohoto dotačního titulu. Jedná se o obnovu 
Sportovního areálu T. Dvořáka a obnovu místní komunikace K Ochozi. Dotace 
je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. V každém 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 obnova Sportovního areálu T. Dvořáka:  
Celkové náklady akce: 6 909 354 Kč včetně DPH. 
Výše dotace je 4 145 000 Kč včetně DPH. 
Podíl příjemce je 2 764 354 Kč včetně DPH. 
Realizace akce v případě poskytnutí dotace je plánovaná na rok 2019/20. 
Podmínkou pro podání žádosti je schválení zastupitelstvem. 
 
Plánovaný rozpočet akce obnova komunikace K Ochozi je:  
Celkové náklady akce: 1 778 518 Kč včetně DPH. 
Výše dotace je 1 066 000 Kč včetně DPH. 
Podíl příjemce je 712 518 Kč včetně DPH. 
Realizace akce v případě poskytnutí dotace je plánovaná na rok 2020. 
Podmínkou pro podání žádosti je schválení zastupitelstvem. 
 
Z jednání :  Tento bod předložil zastupitelům ke schválení místostarosta Mgr. 
Martin Horák a ti jej projednali s těmito připomínkami : 
Ing. Mašík pohovořil o stávajícím špatném stavu stadionu Tomáše Dvořáka a 
konstatoval, že jeho oprava je nutná.  
Ing. Mičín : vznesl dotaz, co všechno se bude za navrhovanou částku 
opravovat – odpověděli starosta Ing. Pačiska a Ing. Mašík – viz audiozáznam. 



Poté byl návrh Žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj 
schválen. 

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podání žádosti 
v programu 117D8220 – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. Město bude 
žádat o dotaci v dotačním titulu 117D8220A pro podporu obnovy místních 
komunikací a 117D8220B pro podporu obnovy sportovní infrastruktury. 

 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá  : Alena Prudká, Ing. Zdeněk Mašík 
 
19-03-02 : Schválení strategického rozvojového dokumentu 
Popis  : Město Bystřice nad Pernštejnem podává různé žádosti o finanční podporu u 

různých poskytovatelů. Součástí některých žádostí jsou dokumenty podléhající 
schválení zastupitelstvem. Jedním z nich je strategický rozvojový dokument 
města.  
Jelikož město nyní žádá o dotaci z programu – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 
obyvateli, musí mít schválený právě takový dokument.  
Město již má vytvořený strategický dokument v rámci projektu MAP (místní 
akční plán), MAS (místní akční skupina) i Mikroregionu Bystřicko. Tyto 
dokumenty nyní doplňujeme a předkládáme Vám nový inovovaný strategický 
rozvojový dokument pro Město Bystřice nad Pernštejnem.  
 
Z jednání :  Místostarosta Mgr. Martin Horák předložil zastupitelům ke schválení 
Strategický rozvojový dokument města Bystřice n.P. Pan Josef Soukop vznesl 
dotaz ohledně budovy hotelu Angela na náměstí a pozemků, které k němu 
patří. Upozornil na nebezpečnou křižovatku v bezprostřední blízkosti těchto 
pozemků a dotazoval se na možnost jejich odkoupení  za účelem vyřešení 
křižovatky. Odpověděl starosta Ing. Pačiska – viz audiozáznam – radnice již 
s Ing. Dynžíkem před časem  o odkoupení jednala, ale cena byla neúměrně 
vysoká.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Strategický plán 
rozvoje Města Bystřice nad Pernštejnem. 

 

Hlasování  : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá  : Mgr. Martin Horák 
 
19-03-03 : Valná hromada Svazu vodovod ů a kanalizací Ž ďársko – zmocn ění  
Popis  : Dne 19. 3. 2019 se koná valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací, pro kterou je 

třeba zmocnění. Dále je tato valná hromada volební, a proto je třeba navrhnout 
zástupce do předsednictva. 
 
Z jednání :  Tento bod předložil zastupitelům ke schválení starosta Ing. Karel 
Pačiska, ti jej projednali bez připomínek a schválili.  
 

Usnesení  : 1. Zastupitelstvo města deleguje  dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města Ing. Karla Pačisku, nar. 
19. 2. 1957, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 567, na valnou hromadu 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou, 
IČ: 43383513, a to až do odvolání. 
2. Zastupitelstvo města navrhuje dle ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města Ing. Karla Pačisku, nar. 
19. 2. 1957, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 567, na člena 
předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01  Žďár 
nad Sázavou, IČ: 43383513, a to až do odvolání. 



 Hlasování  : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
 Zodpovídá  : starosta  
 Termín  :  
 
19-03-04 : Smlouva o poskytnutí ú čelového p říspěvku 
Popis  :    Rada města schválila dne 15. května 2018 pravidla pro financování 

vodovodních přípojek u nově postavených vodovodů. Podobně jako u  
dokumentu schváleného před léty na téma přípojek kanalizačních je cílem 
tohoto opatření alespoň částečně narovnat rozdíly v cenách, které musejí 
občané  zaplatit za napojení svého obytného domu na vodu resp. kanál. 
Klíčovým bodem zmíněného rozhodnutí, kde město přispívá na vodovodní 
přípojku, je  úhrada „….vodovodního potrubí a dalšího nezbytného 
vodoinstalačního materiálu tvořícího trasu přípojky v celé její délce vyjma 
vodoměrné soupravy a šoupat a dále zaplatí cenu za pořízení a osazení 
vodoměrné šachty, pokud je tato součástí vodovodní přípojky…“. V tomto 
duchu postupně předkládáme Radě ke schválení smlouvy s majiteli jednotlivých 
napojovaných nemovitostí v lokalitě Na Pile, kde byl na konci loňského roku 
postaven nový vodovod. 
   Přípojka pana Jiřího Hájka je z tohoto pohledu výjimečná. Pan Hájek je 
majitelem jediného z domů Na Pile ležícího na levém břehu řeky a daleko od 
ostatních domů. Z toho důvodu provozovatel vodovodu (VAS Žďár) vyloučil 
možnost postavit hlavní vodovodní řad až k domu a už v době projektování bylo 
jasné, že pan Hájek bude mít velmi dlouhou přípojku s vodoměrnou šachtou (tj. 
velmi drahou přípojku), kterou bude nutno řešit v rámci výše popsaných 
pravidel. Ke skutečně vysoké ceně přípojky přispěl i požadavek VAS na 
napojení vodoměrné šachty potrubím většího průměru a zejména potřeba 
napojit šachtu přes asfaltovou komunikaci a komunikaci  následně opravit. 
   Protože vodovodní přípojka je ze zákona ve vlastnictví majitele napojované 
nemovitosti, řešíme spolufinancování přípojek tohoto typu formou Smlouvy o 
poskytnutí účelového příspěvku, přičemž příspěvek se převádí přímo na účet 
firmy zhotovující přípojku jako úhrada za jimi odvedenou práci. 
 
Z jednání :  Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na vybudování 
vodovodní přípojky předložil zastupitelstvu Ing. Sitař, to ji projednalo bez 
připomínek a schválilo.   
 

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelového příspěvku zhotovitelské firmě na vybudování vodovodní přípojky pro 
pana Jiřího Hájka, bytem Na Pile 1241 na částku 148.054,- Kč. 
 

 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá  :  
 
 
R ů z n é   : 
Starosta informoval zastupitele : 
- o narození prvního občánka našeho města – Zuzany Leiknerové dne 19.ledna 2019 
- o počtu obyvatel našeho města 
- o výši placení poplatků za teplo, odpady, nájemné, vodu, psy a pronájem hrobových míst 
- o problematice sokolovny 
- o chystané anketě zatím pro členy zastupitelstva, která se bude týkat stanovení priorit  
  v oblasti rozvoje našeho města a kladl důraz na nutnost projektovat – viz audiozáznam. 
 



 
Místostarosta informoval zastupitele : 
- o školení, které se pro ně chystá ve dnech 27.3.2019 a 3.4.2019 vždy od 15:00 do 19:00  
  hodin a doporučil jim je. 
 
 
Interpelace členů Zastupitelstva m ěsta : 
Do interpelace se žádný z členů zastupitelstva nepřihlásil. 
 
 
Diskuze ob čanů : 
Mgr. Martina Půlkrábková : vystoupila jako členka sdružení PoSpolek a pozvala přítomné do 
sokolovny dne 23.3.2019 na akci, kde proběhne přednáška o historii budovy sokolovny, 
debata ohledně její obnovy, přichystáno je i občerstvení a koncert.  
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  13.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Martin Horák        Ing. Karel Pačiska               
            místostarosta m ěsta                                           staro sta m ěsta 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
Bc. Petra Königová, ov ěřovatelka zápisu 

 
 
 

……………………………………. 
Mgr. Michal Neterda, ov ěřovatel zápisu 


