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ZÁPIS 
ze zasedání 

Zastupitelstva m ěsta Byst řice na Pernštejnem 
 

č. 04/2019 
konaného dne 13.03.2019  

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, 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, 
Antonín Tulis, Mgr. Josef Vojta, Bc. Soňa Humpolíčková, Ing. Jaroslav 
Rudoš, Mgr. Martin Horák, Ing.Vít Novotný, Ing. Josef Samek, Josef 
Soukop, Bc. Petra Königová, Ing. Emil Ondra  

Omluveni zastupitelé :  Přítomno bylo všech 23 zastupitelů 
Nepřítomni zastupitelé :  Přítomno bylo všech 23 zastupitelů 
S poradním hlasem :  Mgr. Josef Vojta 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ a ředitelé městských společností 
 
Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hodin a skončeno v 17:50 hodin. Z celkového počtu 23 
zastupitelů bylo přítomno všech 23 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po 
celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 hlasů. 
 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
19 / 04 / 0a Schválení ov ěřovatel ů zápisu  
19 / 04 / 0b Schválení programu jednání  
19 / 04 / 0c Námitky proti zápisu ze zastupitelstva m ěsta č. 19/2018 
19 / 04 / 0d Kontrola pln ění úkol ů ze zastupitelstva m ěsta č. 19/2018 
19 / 04 / 01 Informace z rady města 
19 / 04 / 02 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 
19 / 04 / 03 Zprávy o investicích 
19 / 04 / 04 Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací 

z grantových programů trenérů mládeže a sportovních a volnočasových 
aktivit – pravidelná činnost pro rok 2019 

19 / 04 / 05 Valná hromada SVK Žďársko – zmocnění 
19 / 04 / 06 Majetkové převody 
19 / 04 / 07 Rozpočtová opatření  
 
19/04/0a : 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 : paní Hanička Pečinková a Ing. Jaroslav Rudoš. 



 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu paní Haničku Pečinkovou a Ing. 
Jaroslava Rudoše. 

 

Hlasování  : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/04/0b : Schválení Programu jednání 
Popis  : Program jednání ZM Bystřice n.P. č. 04/2019 předložil zastupitelům ke schválení 

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

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje Program jednání zastupitelstva č. 04/2019 dne 
13.03.2019. 

 

Hlasování  : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/04/0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva m ěsta č. 03/2019 
Popis  : Starosta města vyzval zastupitele k podání námitek proti zápisu z  jednání 

zastupitelstva města č. 03/2019.  Žádné námitky nebyly vzneseny.  
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 03/2019  bez 
připomínek. O tomto bodu se nehlasovalo. 

 

Hlasování  : Pro: - Proti: - Zdržel se: - Nehlasoval: - 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/04/0d : Kontrola pln ění úkol ů ze zápisu zastupitelstva m ěsta č. 02/2018 a č. 

03/2019 
Popis  : Kontrolu úkolu ze zasedání zastupitelstva č. 02/2018 a č. 03/2019 provedl starosta 

Ing. Karel Pačiska. Úkol měl místostarosta, který konstatoval splnění zadaného 
úkolu.    

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města bere na vědomí  splnění úkolu ze zápisu zastupitelstva města 
č. 02/2018 a č. 03/2019. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

Hlasování  : Pro: - Proti: - Zdržel se: - Nehlasoval: - 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/04/01 : Informace z Rady m ěsta 
Popis  : Informace z jednání Rady města Bystřice n.P. konaných v době od posledního 

zasedání zastupitelstva do dnešního dne podal místostarosta Mgr.Horák, dotaz 
ohledně prodeje a odkupu pozemků města Bystřice n.P. vznesla Bc. Humpolíčková 
– odpověděl místostarosta za komisi výstavby. Poté zastupitelé 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: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/04/02 : Informace o činnosti M ěÚ Byst řice n.P. 
Popis  : Tajemník Mgr. Josef Vojta podal informace o činnosti městského úřadu v době od 

posledního zasedání zastupitelstva – o nových zaměstnancích MěÚ : byl přijat Mgr. 
Rod, pí.Vítková, p.Sitař, z mateřské dovolené se vrátila Ing.Janíková a 
připravovaném výběrovém řízení na jednatele a ředitele Bystřické tepelné a.s.  

 



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  
19/04/03 : Zprávy o investicích 
Popis  : Předkládám zprávy o 1 ukončené a 1 zahajované investici. 

 
Z jednání :  Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Ing. Sitař a ti jej projednali 
s těmito připomínkami : 
Ing. Mašík vznesl dotaz ohledně daňového ráje, zda ještě pokračuje, nebo již byl 
ukončen a s jakým finančním výsledkem – odpověděl Ing. Sitař – viz audiozáznam. 
Bc. Humpolíčková pochválila opravený most a „kanál“ v Domanínku a dotazovala 
se, zda se v budoucnu počítá se zavedením plynu do Domanínka – odpověděl Ing. 
Sitař – viz audiozáznam.  
Ing. Mičín – v souvislosti s opravou mostu v Domanínku se ptal, zda město 
kontroluje a provádí revize i na ostatních mostech – odpověděl Ing. Sitař, vše má 
město pod kontrolou.  
Poté zastupitelé předložený materiál schválili.  
 

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

Hlasování  : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá  : Ing. Aleš Sitař 
Termín  :  
 
19-04-04 : Schválení ve řejnoprávních smluv na poskytnutí neinvesti čních dotací 

z grantových program ů trenér ů mládeže a sportovních a 
volno časových aktivit – pravidelná činnost pro rok 2019 

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 základě kterých město 
poskytne podporu z grantového programu trenérů mládeže a grantového programu 
sportovních a volnočasových aktivit – pravidelná činnost. 
Žádosti o fin. prostředky z obou programů byly projednány komisí sportu a mládeže 
dne 18. února 2019 a její návrh na rozdělení prostředků byl schválen radou města 
dne 5.3.2019. Rada města také tento návrh doporučuje ke schválení zastupitelstvu 
města.  
Radou schválené rozdělení grantů a seznam veřejnoprávních smluv, které přísluší 
ke schválení ZM jsou uvedeny v příloze. 
V seznamu smluv je uvedena ke schválení i VPS na dotaci pro Zapnuto Bystřice 
z.s. ve výši 200 tis. na realizaci Bystřického léta. Výše dotace je schválená v rámci 
rozpočtu města, nyní ZM schválí smlouvu. 
 
Z jednání : Ing. Svobodová předložila zastupitelstvu ke schválení veřejnoprávní 
smlouvy, Bc. Humpolíčková chtěla vysvětlit systém rozdělování finančních 
prostředků – odpověděla Ing. Svobodová – viz audiozáznam. Po projednání byly 
veřejnoprávní smlouvy schváleny. 
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím neinvestičních dotací  z grantových 
programů města dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv uvedených v příloze. 

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



Zodpovídá  : Svobodová 
Termín  : splněno usnesením 
 
19-04-05 : Valná hromada Svazu vodovod ů a kanalizací Ž ďársko – zmocn ění  
Popis  : Na minulém ZM jsme zmocnili starostu na valnou hromadu Svazu vodovodů a 

kanalizací, která se koná 19. 3. 2019. Starosta se bohužel v tomto termínu nemůže 
valné hromady účastnit, proto je nutné zmocnit místostarostu.  
 
Z jednání :  Tento bod předložil zastupitelstvu ke schválení tajemník Mgr. Josef 
Vojta, to jej projednalo bez připomínek a schválilo.  
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města deleguje  dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostu města Mgr. Martina Horáka, 
nar. 10. 3. 1978, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Na Skřipci čp. 399, na valnou 
hromadu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad 
Sázavou, IČ: 43383513, konanou dne 19. 3. 2019. 

 Hlasování  : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
 Zodpovídá  : tajemník 
 Termín  :  
 
19/04/06 : Majetkové p řevody  
Popis  : 1) Manželé Čechovi nás požádali o prodej části našeho pozemku , který 

navazuje na jejich pozemek . Stavební komise i rada doporučují vyhotovení GP 
na jehož základě byl zveřejněn záměr . Rada doporučuje Zastupitelstvu tento 
převod ke schválení.  
 
2) Ředitelství silnic a dálnic ČR nás vyzvalo k nápravě nesprávně zapsaných 
parcel na našem listu vlastnickém  v k.ú. Rovné . 3 parcely , které jsou součástí 
komunikace I. třídy 1/19 jsou zapsané na našem LV nesprávně . Zápis , který 
provedl Katastrální úřad začátkem devadesátých let , byl proveden chybně , 
protože na našem LV mohly být zapsány ty pozemky se kterými  město reálně 
hospodařilo , což v tomto případě nebylo pravda. Podpisem souhlasného 
prohlášení narovnáme správný stav. Záměr byl zveřejněn .  
 
3) Pan Buček požádal město o prodej pozemků , které zajistí přístup z krajské  
silnice na jeho pozemky . Stavební komise i Rada doporučují tento převod ke 
schválení . Záměr byl zveřejněn .  
 
4) Po dohodě s Lesním společenstvím obcí  navrhujeme odkup pozemku vedle 
bývalé skládky . Tento pozemek bude vhodný pro zalesnění. S majiteli byla 
dohodnuta cena 5 Kč/m2. 
 
Z jednání :  S tímto materiálem, který byl předložen ke schválení, seznámil 
zastupitele Ing. Buchta a ti jej projednali s těmito připomínkami : 
MVDr. Dvořák  - vznesl dotaz ohledně stanovení cen za odkupy pozemků – 
odpověděl Ing. Buchta – viz audiozáznam. 
Ing. Václav Mičín – zajímal ho mechanismus při rozhodování ve stavební 
komisi – odpověděl Ing. Buchta – viz audiozáznam. 
Poté bylo hlasováno o tomto bodu jako o celku a majetkové převody byly  
schváleny.  
  

 

Usnesení  : 1) Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu „a“ z p.č. 1117/1 o výměře 16 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem manželům Čechovým . Cena 80 Kč/m2.  
 



2) Zastupitelstvo města schvaluje souhlasné prohlášení formou bezúplatného 
převodu  p.č 548/25 o výměře 31 m2, p.č. 558/13 o výměře 255 m2 a p.č. 665/2 
o výměře 22 m2 v k.ú. Rovné do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR.  
 
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 2204/11 o výměře 151 
m2 a p.č. 3211/7 o výměře 119 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. J. 
Bučkovi. Cena 20 Kč/m2.  
 
4)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 2246 o výměře 1554 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od 1/3 J. Dvořáčka ,1/3 K. Dvořáčkové  a 1/3 
M. .Jiráskové . Cena 5 Kč/m2.   

. 

Hlasování  : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá  : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák , ing. Ivan Buchta, ing. Tomáš Straka  
 
19/04/07 : Rozpočtová opat ření   
Popis  : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová 

opatření :  
- pro rok 2018 –  
výdajová č. 14-15, příjmová č. 7-8, financování č. 6 
- pro rok 2019 
Příjmová č. 1, financování č. 1 
 
Z jednání :  Rozpočtová opatření předložila zastupitelstvu ke schválení Ing. 
Jurošová, to je projednalo bez připomínek a schválilo. 

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení 
rozpočtových opatření :  
- pro rok 2018 –  
výdajová č. 14-15, příjmová č. 7-8, financování č. 6 
- pro rok 2019 
Příjmová č. 1, financování č. 1 

 

Hlasování  : Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová 
 
R ů z n é   : 
Starosta informoval zastupitele : 
- zhodnotil setkání s občany ve všech našich místních částech  
- o plánované návštěvě delegace z Ukrajiny – 14.3.2019 
- vyhodnotil dotazník, který zastupitelé obdrželi  
- informoval o termínu příštího řádného zasedání zastupitelstva – 12.6.2019 
 
Interpelace členů Zastupitelstva m ěsta : 
Bc. Humpolíčková – pohovořila k dotazníku ohledně Sokolovny a provozování Domova pro 
důchodce soukromníkem – odpověděl starosta – viz audiozáznam.  
 
Ing. Nemrah – rád by se seznámil s vyhodnocením provozu radaru v Domanínku – 
odpověděl Ing. Sitař. Zastupitelé pověřují vedení města a Ing. Sitaře do příštího zasedání 
zastupitelstva vyhodnotit provoz radaru v Domanínku a s výsledkem je seznámit.  
 
Ing. Kekrt – odpověděl na četné dotazy ohledně úklidu města po zimním období – podle 
plánu by celé město mělo být uklizeno do 1.května 
 
Paní Pečinková - upozornila, že na dětském hřišti v ulici Jívová je rozbitá lavička – 
zastupitelé pověřují vedení města zajištěním opravy lavičky a to co nejdříve. Dále chtěla 



vysvětlit, jakým způsobem bude probíhat zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města. 
Vše vysvětlila Ing. Vančová – viz audiozáznam a podotkla, že v Bystřicku vyjde článek, aby 
občané věděli, jakým způsobem bude zvýšení nájemného probíhat.  
 
Ing. Novotný – dotazoval se na článek, kde četl, že město hledá pro paní Bučkovou nové 
ubytování – kontejnerové bydlení. Podrobné informace v této věci podala PhDr. Lukšová a 
starosta – viz audiozáznam.  
 
MUDr. Melník – vyjádřil svůj názor k dotazníku ohledně sokolovny, který starosta zaslal všem 
zastupitelům, chválil tuto aktivitu a navrhl, aby se vyjádřili i ti, co to nestihli, a aby na příštím 
zasedání bylo znovu provedeno nové vyhodnocení dotazníku – zastupitelé pověřují vedení 
města a starostu Ing. Pačisku jednat v této věci.  
 
Mgr.Bc.Čechová – vznesla dotaz ohledně bezpečnosti v našem městě a vyhodnocení 
kamerového systému – odpověděl starosta – viz audiozáznam. Zastupitelé pověřují vedení 
města a paní Prudkou podat zastupitelům na příštím zasedání informace, které se této 
problematiky týkají.    
 
Diskuze ob čanů : 
Pan Tržil – pohovořil o sokolovně, pozval přítomné na akci v sokolovně a představil pana 
Doležela, který se k tématu : „jak nejlépe naložit s budovou sokolovny“ již několikrát vyjádřil. 
Tímto diskuzním příspěvkem byla zahájena živá debata ohledně sokolovny, do které se 
přihlásili i zastupitelé pan Hanzlík, Ing. Samek, z řad občanů Oldřich Novotný, paní 
Lernbecherová a všichni se většinou shodli na tom, že jestli se bude uvažovat o opravě 
sokolovny, musí se zároveň hledat způsob jejího využití – odpovídal starosta Ing. Pačiska – 
viz audiozáznam. Bc. Humpolíčková vznesla dotaz ohledně nákladů na provoz sokolovny – 
zastupitelstvo pověřuje radnici a paní Lernbecherovou připravit tyto informace do příštího 
zasedání zastupitelstva. 
 
Pan Bukal – poukázal na špatně fungující MHD v našem městě, autobusy jezdí pozdě a 
nebo vůbec ne a někteří řidiči jsou neochotní. Odpověděl starosta Ing. Pačiska  – v této věci 
je naplánované jednání s vedením firmy Zlatovánek již tento týden.  
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  13.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Martin Horák        Ing. Karel Pačiska               
            místostarosta m ěsta                                           staro sta m ěsta 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
Paní Hani čka Pečinková, ov ěřovatelka zápisu 

 
 
 

……………………………………. 
Ing. Jaroslav Rudoš, ov ěřovatel zápisu 


