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ZÁPIS 
ze zasedání 

Zastupitelstva m ěsta Byst řice na Pernštejnem 
 

č. 06/2019 
konaného dne 11.09.2019  

v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem 

 
 
 

Přítomni zastupitelé  Mgr.Vlasta Moncmanová, Mgr. Alois Bouček, MVDr. Petr Dvořák, Petr 
Hanzlík, Mgr. Michal Neterda, Ing. Hicham Nemrah, Mgr. Miroslav 
Novák, Ing. Karel Pačiska, Ing. Václav Mičín, MUDr. Josef Melník, 
Mgr. Bc. Jitka Čechová, Antonín Tulis, Mgr. Josef Vojta, Ing. Jaroslav 
Rudoš, Mgr. Martin Horák, Ing. Josef Samek, Josef Soukop, Bc. Petra 
Königová, Ing. Emil Ondra, PhDr. Vladimír Cisár  

Omluveni zastupitelé : Ing. Zdeněk Mašík, Bc. Soňa Humpolíčková, Ing.Vít Novotný 
Nepřítomni zastupitelé :    
S poradním hlasem : Mgr. Josef Vojta 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ a ředitelé městských společností 
 
Zasedání bylo zahájeno v 16:05 hodin a skončeno v 19:10 hodin. Z celkového počtu 23 
zastupitelů bylo přítomno 18 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou 
dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 hlasů. 
 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
19 / 06 / 0a Schválení ov ěřovatel ů zápisu  
19 / 06 / 0b Schválení programu jednání  
19 / 06 / 0c Námitky proti zápi su ze zastupitelstva m ěsta č. 05/2019 
19 / 06 / 0d Kontrola pln ění úko lů ze zastupitelstva m ěsta č. 05/2019 
19 / 06 / 01 Informace z  rady m ěsta 
19 / 06 / 02 Informace o činnosti M ěÚ Byst řice n.P.  
19 / 06 / 03 Schválení veřejnoprávní smlouvy ( VPS ) na poskytnutí neinvestiční dotace 

pro rok 2019. Domácí hospicová péče ( DHP ), Oblastní charita Žďár n. S. 
19 / 06 / 04 Majetkové převody 
19 / 06 / 05 Zprávy o investicích  
19 / 06 / 06 Dodatek č. 1 Smlouvy o návratné finanční výpomoci a dotaci  
19 / 06 / 07 Rozpočtová opatření 
19 / 06 / 08 Financování akce „Zahradní – Rud. Vaška“ 
19 / 06 / 09 Investiční záměr na obnovu sokolovny v Bystřici nad Pernštejnem 
19 / 06 / 10 Společné odkanalizování obcí Písečné, Ždánice a místních částí Karasín, 

Vítochov a Dvořiště na ČOV Bystřice n. P. 
19 / 06 / 11 Schválení přijetí daru městu od TS města a.s. 
19 / 06 / 12 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací z grantového  

programu trenérů mládeže pro 2. kolo 2019 



19 / 06 / 13 Schválení strategického dokumentu– Plán rozvoje sportu města Bystřice n. P. 
19 / 06 / 14 Změna hranice katastrálního území  
19 / 06 / 15 Prodloužení lhůty na zahájení stavby   
 
19/06/0a : 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 : PhDr. Vladimír Cisár a paní Hanička Pečinková.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu PhDr. Vladimíra Cisára a paní 
Haničku Pečinkovou  

 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/06/0b : Schválení Programu jednání 
Popis  : Program jednání ZM Bystřice n.P. č. 06/2019 předložil zastupitelům ke schválení 

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

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje Program jednání zastupitelstva č. 06/2019 dne 
11.09.2019. 

 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/06/0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva m ěsta č. 05/2019 
Popis  : Starosta města vyzval zastupitele k podání námitek proti zápisu z  jednání 

zastupitelstva města č. 05/2019.  Žádné námitky nebyly vzneseny.  
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 05/2019  bez 
připomínek. O tomto bodu se nehlasovalo. 

 

Hlasování  : Pro: - Proti: - Zdržel se: - Nehlasoval: - 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/06/0d : Kontrola pln ění úkol ů ze zápisu zastupitelstva m ěsta č. 05/2019  
Popis  : Kontrolu úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 05/2019 provedl starosta Ing. Karel 

Pačiska, který konstatoval, že úkoly byly splněny, kromě úkolů, které je nutno plnit 
průběžně – například sečení trávy a úklid města. Během projednávání tohoto bodu 
se dostavili na zasedání Mgr. Miroslav Novák a MVDr. Petr Dvořák – počet 
zastupitelů : 20 ! 

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města bere na vědomí  splnění úkolů ze zápisu zastupitelstva města 
č. 05/2019. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

Hlasování  : Pro: - Proti: - Zdržel se: - Nehlasoval: - 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/06/01 : 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, Mgr. 
Neterda vznesl dotaz ohledně budování cyklostezky na Věchnov – odpověděl 
místostarosta a poté zprávu vzali zastupitelé na vědomí a schválili.  

 

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

 



Hlasování  : Pro: 18 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá  : tajemník MěÚ 
 
19/06/02 : 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, informoval zastupitele o výběrovém řízení na 
zaměstnance Městského úřadu a o výsledku jednání ohledně polikliniky – viz 
audiozáznam.    

 

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  

 
19/06/03 : Schválení ve řejnoprávní smlouvy ( VPS) na poskytnutí neinvesti ční 

dotace pro rok 2019- Domácí hospicová pé če ( DHP), Oblastní 
charita Ž ďár nad Sázavou 

Popis  : Město Bystřice nad Pernštejnem poskytlo v roce 2019 na základě VPS 
neinvestiční dotaci Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, pro nízkoprahové 
zařízení Nadosah ve výši 410 000,-Kč, Osobní asistenci  ( OA) ve výši 
234 000,-Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny (SAS) ve výši 60 000,-Kč. 
Oblastní charita sdělila městu, že výše uvedené částky v tomto roce nevyčerpá 
a současně podala žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na dofinancování 
služby DHP. 
 
Nadosah v tomto roce nemá naplněné úvazky a zaměstnává pracovníky 
v sociálních službách místo sociálních pracovníků, tedy s výrazně nižšími platy. 
OA a SAS bude od 1. 10. 2019 plně hrazena z projektu -Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. 
Tím Charita ušet ři 155 000,-Kč (Nadosah 80 tis., OA 60 tis., SAS 15 tis.), tyto 
finanční prostředky byly 26. 8. 2019 převedeny na účet města, závěrečné 
vyúčtování dotace předloží Charita do 7. 2. 2020, podle ujednání ve VPS. 
 
Pro rok 2019 obdržela Charita od města na poskytování DHP dotaci ve výši 
62 000,-Kč, finanční částka byla určena na sociální službu. 
Vzhledem k tomu, že tato služba je stále více žádaná a potřebná, požádala 
Charita o poskytnutí dotace ve vý ši nevyčerpané částky 155 000,-  Kč na 
dofinancování nákladů komplexu služeb DHP (zdravotní, psychologická, 
duchovní). 
 
Z jednání :  Tento bod přednesla zastupitelům ke schválení PhDr. Lukšová, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s poskytnutím 
neinvestiční dotace ve výši 155 000,-Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě 
Žďár nad Sázavou, pro službu DHP na rok 2019 a schvaluje VPS mezi Městem 
Bystřice nad Pernštejnem a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Žďár nad 
Sázavou o poskytnutí dotace ve výši 155 000,-Kč, pro zajištění komplexu 
služeb DHP na rok 2019. 

 

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : PhDr. Drahomíra Lukšová 
 
19/06/04 : Majetkové p řevody  



Popis  : 1)V roce 2012 uzavřelo město Bystřice nad Pernštejnem s panem  J. Hájkem 
smlouvu smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p.č. 3141 a 3142 . 
Plánovaný prodej byl podmíněn souhlasem p. Hájka , že městu umožní stavbu 
kanalizačního sběrače  do Domanína přes svoje pozemky. . Dále bude na části 
shora uvedených pozemků provedena stavba cyklostezky a zbývající část 
pozemků bude po dokončení těchto staveb prodána p. J. Hájkovi. Záměr byl 
zveřejněn.  
2)Při stavbě vodovodu v ulici Na Pile jsme přecházeli přes pozemky p. Ťupy a 
bylo zjištěno , že část pozemků pod komunikací je v majetku p. Ťupy Dohodli 
jsme  s ním odkup částí jeho pozemků na základě GP. 
3)V roce 2013 jsme řešili prodej pozemku p.č. 365 o výměře 25 m2 , který je 
užíván majiteli  nemovitosti č.p. 285 na ulici Bočkově . V té době jsme se 
s původním vlastníkem nedohodli na kupní ceně . S novým vlastníkem bylo 
dohodnuto , že na tuto částku přistoupí. Komise i Rada souhlasí . Záměr byl 
zveřejněn. 
4)Pan Holý požádal město o prodej části našeho pozemku v k.ú. Domanínek . 
Stavební komise i Rada souhlasí a doporučují vyhotovení GP na jehož základu 
byl zveřejněn záměr.  Rada města doporučuje zastupitelstvu tento převod ke 
schválení.  
5)Pan Trulík požádal město o prodej části našeho pozemku. Stavební komise i 
Rada souhlasí a doporučují vyhotovení GP na jehož základu byl zveřejněn 
záměr. Rada doporučuje zastupitelstvu tento převod ke schválení.  
6)Manželé Šanderovi požádali o majetkoprávní vypořádání tarasu s oplocením , 
který je umístěn na pozemku města .Stavební komise i Rada souhlasí a  
doporučují vyhotovení GP ,  na jehož základu byl zveřejněn záměr.  
7),8) Na pozemku p. Ostrého na Kozlově máme umístěn kontejner na 
komunální odpad pro celý Kozlov. Dohodli jsme s panem Ostrým , že od něho 
část jeho pozemku vykoupíme , proti tomu pan Ostrý žádá část našeho 
pozemku. Stavební komise i rada souhlasí a doporučují vyhotovení GP , na 
jehož základu byl zveřejněn záměr. Rozdíl ve výměře doplatí pan Ostrý.  
9)10)Pan D. Menčík a p. P. Kudrnová  každý k id. ½ nás požádali o prodej části 
našeho pozemku . Stavební komise i Rada souhlasí a osadní výbor souhlasí a 
doporučuje vykoupit od shoda jmenovaných  část jejich pozemku , z důvodů 
zajištění přístupu na náš pozemek. Byl vyhotoven GP , na jehož základu byl 
zveřejněn záměr.  
11) Pan Dvořák z Pivonic nás požádal o prodej části našeho pozemku , jehož 
hlavní část je využívána pro RRD. Pozemek , který chce koupit pan Dvořák je 
ve svahu a na něm RRD nejsou a pan Dvořák tento pozemek chce zalesnit. 
Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení Gp , na jehož základě byl 
zveřejněn záměr . Osadní výbor prodej doporučuje. 
12)13)14) Majitelé nemovitostí na Karasíně manželé Juračkovi a Havlíčkovi nás 
požádali o majetkoprávní vypořádání pozemků dle skutečného stavu . Jedná se 
o dlouhodobě zaplocené a užívané pozemky. Stavební komise a Rada 
doporučují vyhotovení GP , na jehož základě byly vyhlášeny záměry. Osadní 
výbor souhlasí.  
 
Z jednání :  S majetkovými převody města seznámil zastupitele Ing. Buchta, 
Ing. Mičín vznesl dotazy k podbodům 8) a 13) – odpověděl Ing. Buchta a poté 
zastupitelé tento bod bez připomínek schválili.  

 

Usnesení  :  1)Zastupitelstvo města schvaluje prodej dle GP p.č. 3142/1 o výměře 1636 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. J. Hájkovi . Cena 5 Kč/m2. Současně bude 
zřízeno bezúplatné VB ve prospěch města spočívající v právu  uložení , údržby 
a oprav kanalizačního potrubí na pozemku  p.č. 3142/1. Dále bude kupující 
zavázán umožnit napojení vodovodního potrubí a kanalizačního potrubí 



stavebníkovi ( ing. Lipovskému ),který v sousedství připravuje stavební 
pozemky pro výstavbu nových RD. Na tato připojení bude kupující zavázán 
zřídit ve prospěch investora VB .  
2)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků dle GP p.č. 3154/4 o výměře 
87 m2 p.č. 3158/1 o výměře 54 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od p. J. 
Ťupy. Cena 2000 Kč.  
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 365 o výměře 25 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. D. Večeřovi. Cena 150 Kč + DPH.  
4)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 45/10 o výměře 
40 m2 v k.ú. Domanínek p.. J. Holému .Cena 150 Kč/m2.  
5) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č2933/4  o výměře 
118 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem  p..A. Trulíkovi  .  Cena 150 Kč/m2.  
6) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 681/2 o výměře 
9 m2, p.č. 681/3 o výměře 19 m2 a p.č. 681/4 o výměře 3 m2 v k.ú. Rovné SJM 
V.a S. Šanderovým . Cena 150 Kč/m2. 
7) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č.258/3 o výměře 
211 m2 v k.ú. Kozlov p. B. Ostrému . Cena 150 Kč/m2 . 
8) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle  GP 61/2 o výměře 72 m2 
v k.ú. Kozlov od p. B. Ostrého. Cena 150 Kč/m2.  
9) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP  díl  „b“ z p.č. 215/1 o 
výměře 172 m2 v k.ú. Kozlov ½ p. D. Menčíkovi a ½ p. P. Kudrnové  . Cena 
150 Kč/m2. 
10) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP „díl d“ z p.č. 215/5 o 
výměře 44 m2  v k.ú. Kozlov  od ½ D. Menčíka a ½ P. Kudrnové . Cena 150 
Kč/m2.   
11) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 211/3 o výměře 
912 m2 v k.ú.. Lesoňovice p. P. Dvořákovi. Cena 20 Kč/m2. 
12) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 37/20 o výměře 
48 m2 v k.ú. Karasín SJM E. a P. Juračkovým . Cena 150 Kč +/m2 + DPH . 
13) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP díl „c“ z p.č. 37/13 o 
výměře 15 m2 , díly „f+g“ z p.č. 37/15 o výměře 5 m2 a díl „a“ z p.č. 37/1 o 
výměře 8 m2  v k.ú. Karasín SJM V.a D. Havlíčkovým . Cena díl „c“ 150 Kč/m2 
+ DPH a díly „f+g“ a „a“ 150 Kč/m2. 
14) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP díl „i“ z p.č. 37/18 o 
výměře 11 m2 v k.ú. Karasín od SJM V. a D. . Havlíčkových . Cena 150 Kč/m2. 
 

. 

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák , ing. Ivan Buchta, ing. Tomáš Straka,  
 
19-06-05 : Zprávy o investicích 
Popis  : Tentokrát pouze 1 ukončená a 1 zahajovaná investiční akce. 

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

 

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

 

Hlasování  : Pro: 19 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Aleš Sitař 
 
19-06-06 : Dodatek č. 1 Smlouvy o návratné finan ční výpomoci a dotaci 
Popis  : V roce 2018 a 2019 se na Základní škole Nádražní realizoval projekt Podpora 

infrastruktury ZŠ Nádražní Bystřice n.P., Nádražní 615. V letošním roce by měl 



celý projekt být úspěšně ukončen a po vyúčtování bude snad ještě letos 
obdržena dotace. Tyto informace budeme znát do konce roku po schválení 
Závěrečné zprávy. 
Tento projekt byl financován Městem Bystřice n.P a to formou Smlouvy o 
návratné finanční výpomoci a dotaci, kterou schválilo zastupitelstvo města 
bodem č.j. 7/18/2018 ze dne 13.6.2018. Smlouva vznikala na samém počátku 
realizace projektu, ještě před vysoutěžením jednotlivých konečných cen částí 
projektu, kde nabídkové ceny vzrostly díky situaci na stavebním trhu, dále zde 
nebyly zohledněny nezpůsobilé a neuznatelné výdaje projektu v plné výši. Nyní 
je nutné dodatkem aktualizovat skutečný stav ceny projektu. Předkládáme 
zastupitelstvu města dodatek č. 1 ke smlouvě Smlouvě o návratné finanční 
výpomoci a dotaci, kde dojde k navýšení celkové ceny projektu dle skutečných 
nákladů projektu o 1 587.420,05 Kč.  
 
Z jednání :  Tento materiál předložila zastupitelstvu ke schválení Ing. Jurošová, 
místostarosta Mgr. Horák pohovořil o některých opravách na ZŠ Nádražní a co 
všechno se tam zlepšilo. Poté byl tento bod bez připomínek schválen.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dodatek č.1 ke 
smlouvě o Smlouvě o návratné finanční výpomoci a dotaci a ukládá finančnímu 
odboru provést rozpočtové opatření. 

 

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová, Mgr. Martin Horák 
 
19-06-07 : Rozpočtová opat ření 
Popis  : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení provedení 

rozpočtových opatření výdajových č. 2 – 5 a financování č. 3    
 
Z jednání :  Ing. Jurošová předložila zastupitelům ke schválení Rozpočtová 
opatření, která zastupitelé projednali a bez připomínek schválili.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení 
rozpočtových opatření výdajových č. 2 – 5 a financování č. 3    

 

Hlasování  : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová 
 
19-06-08 : Financování akce „Zahradní – Rud. Vaška“ 
Popis  : Jak jsem avizoval ve Zprávě o připravovaných investicích na červnovém 

Zastupitelstvu, předkládám nyní žádost o rozpočtové opatření na akci „Zahradní 
– Rud. Vaška“. 
Rozpočtové zdroje roku 2019 jsou  na tuto akci velmi nedostatečné, což má 
v současnosti už 5 důvodů. 
1. Finančně převažující částí akce je rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

v obou ulicích. V rozpočtu 2019 jsme vycházeli z odhadů uvedených 
v podkladech SVK. Po doprojektování a vysoutěžení se ukázalo, že tu chybí 
asi 1,4 milionu. 

2. Hned po zahájení stavby dodavatel zjistil, že v důsledku utajené 
(zaasfaltované) kanalizační šachty vede kanalizace na dolním konci úseku 
plánované rekonstrukce jinudy, než projektant předpokládal. Z důvodu 
odstranění kolize s trasami E.ONU a CETINU vznikla potřeba prodloužit 
úsek rekonstrukce kanalizace a vodovodu o více než 40 m, což bude stát 



město cca 400 tis. navíc. 
3. Stavba opěrné zdi měla být plně profinancována v roce 2018 a na rok 2019 

jsme už rozpočtovali peníze na komunikaci a chodník podél opěrky. Ve 
skutečnosti se převažující část ceny opěrky platila až v roce 2019 
z rozpočtu 2019. Následně jsme si po vysoutěžení ceny komunikace a 
chodníku „pomohli“ dílčím rozpočtovým opatřením, přesto nám na smluvní 
ceně při započtení zabezpečení výstavby (stavební dozor apod.) chybí asi 
300 tisíc. 

4. Klíčové zjištění bohužel přišlo při přípravách na obnovu povrchů (asfaltu). 
Únosnost pláně je dle zjištění geologů spíše tragická než špatná a vyžaduje 
zásadní technické vylepšování. Tohle zjištění v podstatě vylučuje i původní 
představu, že opravu povrchu provedeme pouze v šířce výkopu – bude 
nutné podloží upravovat plošně v celé šířce i délce včetně prodlouženého 
úseku rekonstrukce kanalizace – suma sumárum se jeví, že se jedná o 1,3 
mil. 

5. Optickou síť v ulici Zahradní (stejně tak jako  celém zbytku města) teprve 
projektujeme, je však naprosto nezbytné položit pod draze obnovené 
asfaltové povrchy chráničky pro všechny optické trasy, které tudy musejí 
projít. Vzhledem ke stupni přípravy projektu tady trochu technicky i cenově 
tápeme, ale odhad činí cca 200 tisíc.  

 
Z jednání :  Ing. Sitař předložil zastupitelům ke schválení tento bod a ti jej 
projednali. Ing. Mičín vznesl dotaz, zda se v těchto ulicích provádí komplexní 
rekonstrukce, aby se vše udělalo najednou a nemuselo se v brzké době znovu 
kopat a MUDr. Melník se zeptal na reálný odhad ukončení prací v těchto ulicích 
– odpověděl Ing. Sitař – viz audiozáznam. Poté byl tento bod schválen.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje rozpočtové opatření 
v úhrnné výši 3.600.000,- Kč na profinancování akce „Zahradní – Rud. Vaška“. 

 

Hlasování  : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Aleš Sitař 
 
19-06-09 : Investi ční záměr na obnovu sokolovny v Byst řici n. P. 
Popis  : Rada města na jednání dne 6.8.2019 vzala na vědomí zprávu pracovní skupiny 

zástupců Sokola a dalších členů o krocích, které podnikají v oblasti zachování, 
obnovy a využití budovy sokolovny. 
V závěru předloženého materiálu se pracovní skupina  dohodla, že předloží v září 
zastupitelstvu zpracovaný investiční záměr. 
Investiční záměr zpracoval ing. Robert Václavík, který by záměr chtěl zastupitelstvu 
na jednání odprezentovat. 
 
Z jednání :  Za TJ Sokol pohovořil o stávajícím stavu budovy Sokolovny a záměru 
jejího využití pan Michal Doležel. Na toto téma se rozvinula živá diskuze, do které 
se zapojili Ing. Mičín, pan Hanzlík, Mgr. Moncmanová, Mgr. Novák, Mgr. Neterda, 
MVDr. Dvořák – ten vznesl dotaz ohledně využívání tělocvičen ve školách – 
zastupitelé pověřují vedení města zjistit tento stávající stav a informovat zastupitele. 
Na jejich dotazy odpovídali pan Doležel, Ing. Kurfürst, Mgr. Martina Pulkrábková, 
starosta a místostarosta – viz audiozáznam. Poté byl investiční záměr na obnovu 
sokolovny schválen.  
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města bere na vědomí investiční záměr na obnovu sokolovny 
v Bystřici n. P.  projektanta ing. Roberta Václavíka. 

Hlasování  : Pro: 13 Proti: 1 Zdržel se: 6 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Blanka Svobodová 
Termín  : splněno usnesením 



 
19-06-10 : Spole čné odkanalizování obcí Píse čné, Ždánice a místních částí 

Karasín, Vítochov a Dvo řiště na ČOV Byst řice n. P. 
 

Popis  : Dne 10. 7. 2019 proběhlo jednání zástupců obcí, SVK Žďársko a VAS Divize 
Žďár n. S. k řešení společného odkanalizování obcí Písečné, Ždánice, 
Vítochov, Karasín a Dvořiště na čistírnu odpadních vod v Bystřici n. P. (zápis 
viz. příloha). Záměr společného řešení odstraňování odpadních vod je 
v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.  
Odpadní vody z Písečného, Vítochova a Karasína odtékají přes vodoteč do 
vodárenské nádrže, jsou tedy jedním ze zdrojů kontaminace surové vody. Na 
jednání došlo k dohodě vypracovat pro záměr dokumentaci s tím, že podíl na 
financování se rozdělí podle počtu obyvatel obcí, resp. místních částí. 
Předpokládaná cena projektové dokumentace včetně přípravy pro územní a 
stavební povolení je 2 mil. Kč.  Tedy podíl Města Bystřice n. P. bude cca 850 
tis. Kč.  
 
Z jednání :  Tento materiál předložil zastupitelům ke schválení Ing. Klimeš, 
odpověděl na dotaz MVDr. Dvořáka - viz audiozáznam - a poté byl bez 
připomínek schválen.  

 
Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje vypracování 

dokumentace společného  odkanalizování obcí Písečné, Ždánice a místních 
částí Karasín, Vítochov (případně Dvořiště, bude-li to technicky reálné) na ČOV 
Bystřice n. P. 

 
Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  :  
 
19-06-11 : Schválení p řijetí daru m ěstu od TS m ěsta a.s. 
Popis  : Město Bystřice nad Pernštejnem je na základě rozsudku OS ve Žďáru nad 

Sázavou od roku 2013 opatrovníkem osoby omezené ve svéprávnosti, Libuše 
Bučkové (nar. 1957), bytem Spojovací 938, Bystřice nad Pernštejnem. 
Město má vůči paní Bučkové především tyto kompetence - hospodaření 
s financemi, zajištění bydlení, jednání na úřadech, péče o zdraví a  
zabezpečení dalších životních potřeb. 
Paní Bučková bydlela do září 2014 na adrese Hornická 964, Bystřice n.P. 
Vzhledem k opakovaným stížnostem obyvatel domu ( puch z bytu, hlasité 
hádky, vulgární jednání ), byla přestěhována do bytu  Spojovací 938, Bystřice 
n.P. Situace se opakovala. Opět na základě stížností obyvatel domu, jsme 
hledali vhodné ubytování paní Bučkové, kdy by okolí i ona nebylo obtěžováno.  
Jako vhodné bydlení byl vytipován a zrekonstruován byt 1+kk v domě č.p. 217 
na ulici Vírská v Bystřici nad Pernštejnem.  
Dům č.p. 217 – rodinný dům je dle LV  č 2292 pro obec a kú Bystřice nad 
Pernštejnem ve vlastnictví  TS města a.s. Tento dům byl jako nepotřebný 
vytipován společností a nabídnut pro účely sociálního bydlení. Město byt 
vybudovalo a paní Bučková bude hradit nájem z užívání bytu.  
Nyní je nutné, aby byl dům č.p. 217 přijat do vlastnictví města a to formou 
bezúplatného převodu – daru z TS města a.s. na Město Bystřice nad 
Pernštejnem. 
Současně s domem bude převeden i pozemek parc.č. 1296/1- zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 295 m2, dále pozemek parc.č. 1298/2 - zahrada o 
výměře 45 m2, pozemek parc.č. 1297/2 – zahrada o výměře 111 m2. 
 



Z jednání :  O tomto bodu pohovořila Ing. Jurošová, na dotazy Bc. Königové a 
MUDr. Melníka, který se ptal, kolik lidí má na starosti město – odpověděla 
PhDr. Lukšová – město má 13 opatrovanců, z nichž několik je v ústavech, 
v domovech, o některé pečují příbuzní a zatím pouze jedna paní Libuše 
Bučková, která je zbavena svéprávnosti, je, dá se říci, nepřizpůsobivá a v místě 
nynějšího bydliště obtěžuje okolí a nedá se s ní domluvit – viz audiozáznam. 
Poté byl tento bod schválen.   

 

Usnesení  : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přijetí daru od TS 
města a.s. a to pozemek parc.č. 1296/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
295 m2 jehož součástí je stavba č.p. 217 – rod. dům, dále pozemek parc.č. 
1298/2 - zahrada o výměře 45 m2, pozemek parc.č. 1297/2 – zahrada o výměře 
111 m2. 

 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 2 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Ing. Jana Jurošová 
 
19-06-12 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvesti čních dotací 

z grantového  programu trenér ů mládeže pro 2. kolo 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 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 19. srpna 
2019 a její návrh na rozdělení prostředků byl předložen Radě Města Bystřice n. P. 
na jednání dne 27.8.2019. 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 :  Ing. Svobodová předložila zastupitelstvu ke schválení VPS na 
neinvestiční dotace z grantu trenérů mládeže na 2. pololetí 2019 dle přílohy, to je 
projednalo a bez připomínek schválilo.  
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje VPS na neinvestiční dotace z grantu trenérů 
mládeže na 2. pololetí 2019 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 

Hlasování  : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá  : Svobodová 
Termín  : splněno usnesením 
 
19-06-13 : Schválení strategického dokumentu – Plán rozvoje sp ortu m ěsta 

Byst řice n. P. 
Popis  : Města mají povinnost zpracovávat strategické dokumenty. V únoru 2019 

zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Bystřice n. P., nyní 
předkládáme zastupitelstvu města ke schválení dokument Plán rozvoje sportu 
města Bystřice n. P. Povinnost mít tento dokument zpracovaný a schválený vyplývá 
ze zákona o sportu a existence tohoto dokumentu bývá často podmínkou ke 
schválení dotací do oblasti sportu, zejména investičních. 
Plán kromě strategických cílů a úkolů města v oblasti sportovní politiky města 



v příloze zpracovává a mapuje sportoviště na území města. 
 
Plán byl předložen dne 19.8.2019 k projednání Komisi sportu a mládeže. 
Rada města jej dne 27.8.2019 vzala na vědomí a v usnesení doporučila 
zastupitelstvu ke schválení. 
 
Z jednání :  I s tímto bodem seznámila zastupitele Ing. Svobodová, na dotazy Mgr. 
Čechové a Ing. Mičina ohledně stavu hřiště u ZŠ TGM v Bystřici n.P. odpověděl 
starosta. Tajemník Mgr. Josef Vojta navrhl doplnit tento bod : a dále Zastupitelstvo 
schvaluje doplnění rekonstrukce Sokolovny dle investičního záměru bodu 19-06-9 
do připravovaných investic města do sportovní infrastruktury. Poté byl předložený 
materiál včetně jeho doplnění schválen.  
 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje Plán rozvoje sportu města Bystřice n. P. včetně 
doplnění rekonstrukce Sokolovny dle investičního záměru bodu 19-06-9 do 
připravovaných investic města do sportovní infrastruktury.  

Hlasování  : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá  : Svobodová 
Termín  : splněno usnesením 
 
19/06/14 :  Změna hranice katastrálního území  
Popis  : Propojením registrů evidence obyvatel , katastrálního úřadu a stavebního úřadu  

byla zjištěna anomálie u nemovitosti č.p. 333 majitele p. Z. Elkčnera . Má 
přidělenu adresu V Bystřici nad Pernštejnem , ale nemovitost leží v katastrálním 
území Bratrušín . Správně by měl mít adresu v Bratrušíně. Existují 2 způsoby , 
jak tuto anomálii narovnat. 1 způsob je , že všichni lidi , kteří v této nemovitosti 
mají trvalý pobyt , si vymění veškeré doklady , změní si adresy na všech 
dokumentech , smlouvách apod. S tímto způsobem nesouhlasí vlastník 
předmětné nemovitosti. Druhý způsob byl projednán s Katastrálním úřadem a 
tím  je změna hranice katastrálního území mezi Bratrušínem a Bystřici nad 
Pernštejnem. Z katastrálního území Bratrušín do katastrálního území Bystřice 
nad Pernštejnem by přešlo 6 parcel . 5 parcel je ve vlastnictví pana Elkčnera a 
1 parcela je ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem . S tímto způsobem 
opravy souhlasí  vlastník  dotčených pozemků i správní orgány. . Stejnou 
anomálii jsme v minulosti řešili mezi  k.ú. Kozlov a Štěpánov a mezi k.ú. 
Domanín a Bystřice nad Pernštejnem.  
 
Z jednání :  S tímto materiálem seznámil zastupitele Ing. Buchta, ti jej projednali 
a bez připomínek schválili.  

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje změnu  hranice mezi katastrálním územím 
Bratrušín a Bystřice nad Pernštejnem . Z katastrálního území Bratrušín přejdou 
do katasrálního území Bystřice nad Pernštejnem  pozemky p.č. 299, p.č. 304 , 
p.č. 298, p.č. 363  jejíž součástí je stavba nemovitosti č.p. 333 zemědělská 
usedlost, p.č. 296, p.č. 302.  

. 

Hlasování  : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá  : I ing. Ivan Buchta   
 
19/06/15 :  Prodloužení lh ůty na zahájení stavby   
Popis  : 14.září 2017 jsme uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí kupní s firmou Realafi 

s.r.o. . na výstavbu domova  pro seniory. Jednou z podmínek této smlouvy  byl 
závazek ze strany budoucího kupujícího , že do 2 let od podpisu smlouvy bude 
mít pravomocné stavební povolení na výstavbu . Nyní nás firma žádá o 
prodloužení této lhůty o 2 roky do 14.9.2021. Důvodem byla změna projektanta 



a hlavně problematika zařazení do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.  
 
Z jednání :  Starosta města předložil zastupitelům ke schválení prodloužení 
lhůty pro vystavení pravomocného stavebního povolení pro firmu Realafi s.r.o. 
do 14.9.2021. Na dotazy pana Tulise, MUDr. Melníka, pana Soukopa a Mgr. 
Neterdy odpověděl starosta města Ing. Pačiska – viz audiozáznam. Poté 
zastupitelé Prodloužení lhůty na zahájení stavby schválili.    

 

Usnesení  : Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty pro vystavení pravomocného 
stavebního povolení pro firmu Realafi s.r.o. do 14.9.2021. 

. 

Hlasování  : Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá  :  ing. Karel Pačiska 
 
R ů z n é   : 
Starosta informoval zastupitele : 
-o rezignaci Ing. Libora Jedličky na členství ve finančním výboru  
-o chystaném rozhlasovém dokumentu, který bude mapovat historii Uranových dolů  
-o přípravě rozpočtu našeho města na rok 2020  
-o výsledku soudního jednání našeho města s firmou MEZ 
-o výsledku jednání s nájemci polikliniky  
-o částečném zredukování pracovníků na Finančním úřadě v Bystřici n.P. a upravení  
    pracovní doby pro veřejnost 
-o možnosti zapojit se do projektů v oblasti sportu a kultury ve spolupráci s organizacemi v  
 Rakousku a získat zajímavé dotace.    
 
Místostarosta informoval  zastupitele o upravení prostoru před zimním stadionem – viz 
audiozáznam.    
 
Interpelace členů Zastupitelstva m ěsta : 
MVDr. Dvořák – informoval o petici proti zrušení některých vlakových spojů a dotazoval se, 
jestli se dá v této věci ještě něco podniknout – odpověděl starosta a pan Nykodým – viz 
audiozáznam.  
 
Ing. Mičín – upozornil na nepořádek v našem městě a informoval o projektu „Zmapuj to“, 
který funguje třeba v Novém Městě na Moravě – odpověděl starosta, každý má možnost 
zatelefonovat nebo poslat e-mail a vedení města sjedná nápravu. Dále Ing. Mičín 
konstatoval, když zatím nemáme dům pro seniory, aby město více finančně podporovalo 
domácí hospicovou péči a sociální a charitativní služby – odpověděli starosta a PhDr. 
Lukšová – viz audiozáznam. Ing. Mičín také upozornil na velice špatný stav hypostezky – 
odpověděl Ing. Sitař – neutěšený stav se bude v brzké době řešit.  
 
Mgr. Neterda – vznesl několik dotazů – umístění odpadkových košů u cyklostezek – 
odpověděl starosta, na Černém vršku u garáží se objevila černá skládka včetně pneumatik – 
odpověděli starosta a za TS Ing. Kekrt, možnost přidat na Černém vršku kontejnery na plast 
a papír, odpověděli Ing. Sitař a Ing. Kekrt. Dotazoval se na zřízení STK v Bystřici n.P. – 
odpověděl starosta, záměr byl, ale nebyl uskutečněn, dotazoval se na cenu za službu 
optické sítě – Ing. Sitař doporučil nahlédnout do ceníku SATTU na webových stránkách. 
Poukázal na nevyužitou bikrosovou trať, která by se dala využít k provozování pumptracku – 
odpověděl místostarosta – viz audiozáznam.  
 
Hanička Pečinková – dotazovala se na možnost oplocení kapličky sv. Anny u kruhového 
objezdu na Sídlišti II, v těsné blízkosti kapličky se schází a posedává mládež, vzhledem 
k tomuto místu se chová neuctivě – odpověděl starosta – město mělo v plánu kapličku sv. 
Anny oplotit, ale Památkový ústav to nedovolil, i když v minulosti byla kaplička oplocena. 
Dále Hanička Pečinková upozornila na obdobnou situaci na Sídlišti I před prodejnou COOP, 



kde scházející se mládež ruší noční klid – odpověděl starosta a konstatoval, že kontrolou 
tohoto místa pověří bezpečnostní agenturu LARN – viz audiozáznam.  
 
Diskuze ob čanů : 
Jana Kadlecová – vznesla dotaz ohledně možnosti vybudovat cyklostezku, která by 
navazovala na stávající cyklostezku od Skalského Dvoru a vedla by do Rovného. Jedním 
z důvodů je nejen hustý provoz na silnici do Rovného, ale také rychlost vozidel. Odpověděli 
starosta a Ing. Sitař – o této možnosti se uvažovalo, ale velkým problémem je domluvit se 
s vlastníky pozemků, přes které by cyklostezka vedla.  
 
Pavel Christ – pohovořil o zdražení nájemného v našem městě, dle jeho názoru je zvýšení 
nájemného o 20% hodně – odpověděl starosta – viz audiozáznam.      
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  11.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Martin Horák        Ing. Karel Pačiska               
            místostarosta m ěsta                                           staro sta m ěsta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
PhDr. Vladimír Cisár, ov ěřovatel zápisu 

 
 
 
 

……………………………………. 
Hanička Pečinková, ov ěřovatelka zápisu 


