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ZÁPIS 
ze zasedání 

Zastupitelstva města Bystřice na Pernštejnem 
 

č. 07/2019 
konaného dne 18.12.2019  

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,  

Omluveni zastupitelé :  Ing. Emil Ondra 
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 18:20 hodin. Z celkového počtu 23 
zastupitelů byl nepřítomen 1 zastupitel. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu 
zasedání. Schvalovací kvórum činí 12 hlasů. 
 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
19 / 07 / 0a Schválení ověřovatelů zápisu 

19 / 07 / 0b Schválení programu jednání 

19 / 07 / 0c Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 06/2019 

19 / 07 / 0d Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č. 06/2019 

19 / 07 / 01 Informace z rady města 

19 / 07 / 02 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 

19 / 07 / 03 Obecně závazná vyhláška města č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 

19 / 07 / 04 Obecně závazná vyhláška města č.2/2019 o místním poplatku z pobytu 

19 / 07 / 05 
Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

19 / 07 / 06 
Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě č. 6011404015 (ODO/SML 000027/2014) 
o veřejných službách v dopravě - ZDAR 

19 / 07 / 07 Majetkové převody 

19 / 07 / 08 Zprávy o investicích 

19 / 07 / 09 Darovací smlouva 

19 / 07 / 10 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 

19 / 07 / 11 Zhodnocení volných finančních prostředků 
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19 / 07 / 12 Darovací smlouvy – dárce firma STAVOFLOS s.r.o. a firma SPH stavby 
s.r.o. 

19 / 07 / 13 Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020 

19 / 07 / 14 
Střednědobý výhled rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na roky 
2021-2023 

19 / 07 / 15 Rozpočtová opatření 

19 / 07 / 16 
Rozpočtové opatření – plnění vyplývající z kupní smlouvy – Residence 
Forota 

19 / 07 / 17 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2020 

 

19-07-0a : Schválení ověřovatelů zápisu 

Popis : Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena 
Kateřina Turová, zaměstnankyně městského úřadu. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi : pan Josef Soukop a Ing. Zdeněk Mašík. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu pana Josefa Soukopa a Ing. 
Zdeňka Mašíka. 

 

Hlasování : Pro: 21 Proti:  0  Zdržel se: 1  Nehlasoval:  1  
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
 

19-07-0b : Schválení Programu jednání 

Popis : Program jednání ZM Bystřice n.P. č. 07/2019 předložil zastupitelům ke schválení 
starosta města Ing. Karel Pačiska, ti jej projednali a schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Program jednání zastupitelstva č. 07/2019 dne 
18.12.2019. 

 

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

19-07-0c : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 06/2019 

Popis : Starosta města vyzval zastupitele k podání námitek proti zápisu z  jednání 
zastupitelstva města č. 06/2019.  Žádné námitky nebyly vzneseny.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 06/2019  
bez připomínek. O tomto bodu se nehlasovalo. 

 

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

19-07-0d : Kontrola plnění úkolů ze zápisu zastupitelstva města č. 06/2019  

Popis : Kontrolu úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 06/2019 provedl Mgr. Martin Horák, 
který informoval o splnění úkolu – Využití městských sportovišť – viz. 
audiozáznam. Starosta Ing. Karel Pačiska konstatoval splnění úkolů. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo města bere na vědomí  splnění úkolů ze zápisu zastupitelstva 
města č. 06/2019. O tomto bodu nebylo hlasováno.  

 

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

19-07-01 : Informace z Rady města 

Popis : Informace z jednání Rady města Bystřice n.P. konaných v době od posledního 
zasedání zastupitelstva do dnešního dne podal místostarosta Mgr. Martin Horák. 
Tento bod projednali zastupitelé bez připomínek a poté 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: 22  Proti: 0  Zdržel se:  0  Nehlasoval: 1  
Zodpovídá : tajemník MěÚ 
 

19-07-02 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 

Popis : Starosta Ing. Karel Pačiska podal informace o činnosti městského úřadu v době 
od posledního zasedání zastupitelstva. Informoval zastupitele o navýšení 
zaměstnanců na muzeu, výběrovém řízení na zaměstnance odboru správního a 
školství, Mgr. Martin Rod informoval o privatizaci Polikliniky. Zastupitelé neměli 
žádné připomínky, zprávu 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 
 

19-07-03 : Obecně závazná vyhláška města č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 

Popis : Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 15. 10. 2019 novelu zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která 
nabude účinnosti dnem 1. 1. 2020. Z tohoto důvodu bylo nutné přepracovat i 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 nám bylo doporučeno, aby jednotlivé poplatky byly upraveny 
samostatnými vyhláškami. 
Novela zákona ve svém znění mění zejména definici poplatníka, jinak praktická 
ustanovení vychází z předešlé vyhlášky. Novou vyhláškou se zrušuje část 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místních poplatcích ze dne 16. 12. 2015, 
konkrétně pak Část II. - Poplatek ze psů a také Část V. – Poplatek ze vstupného. 
Vyhláška o poplatku ze vstupného se zatím nebude přijímat, vzhledem 
k nejasnostem, které jsou u možností osvobození z tohoto poplatku. 
V původní obecně závazné vyhlášce č. 4/2015 o místních poplatcích ze dne 16. 
12.2015 zatím zůstane v platnosti pouze Část IV. – Poplatek za užívání 
veřejného prostranství. Tato část vyhlášky bude řešena v prvním pololetí roku 
2020. 
 
Z jednání: Tento bod přednest zastupitelům ke schválení Mgr. Martin Rod, 
MVDr. Dvořák podotkl nesrozumitelnost vyhlášek - viz. audiozáznam. Zastupitelé 
dále bod projednali a bez připomínek schválili. 
 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku města č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. 

 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:1   
Zodpovídá : Mgr. Josef Vojta - tajemník 
 

19-07-04 : Obecně závazná vyhláška města č. 2/2019 o místním poplatku z 
pobytu 

Popis : Jak už bylo popsáno v předchozím bodě, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
schválila dne 15. 10. 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, která nabude účinnosti dnem 1. 1. 2020. Z tohoto 



důvodu bylo nutné přepracovat i 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. 
Novela zákona o místních poplatcích ruší dva druhy poplatků, kterými jsou 
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity – tyto 
sloučila do nového poplatku – poplatku z pobytu. Výraznou změnou je návrh na 
navýšení sazby poplatku z pobytu z 5 Kč na 20 Kč, kdy základem poplatku je 
počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.  
Novou vyhláškou se zrušuje část obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místních 
poplatcích ze dne 16. 12. 2015, konkrétně pak Část III. - Poplatek za lázeňský 
nebo rekreační pobyt a Část VI. – Poplatek z ubytovací kapacity. 
 
Z jednání: Tento bod přednest zastupitelům ke schválení Mgr. Martin Rod, Ing. 
Zdeněk Mašík se k vyhlášce také vyjádřil. Následně zastupitelé bod projednali a 
bez připomínek schválili. 
 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku města č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu. 

 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0  Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Mgr. Josef Vojta - tajemník 
 

19-07-05 : Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 
Popis : V souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, která nabude účinnosti dnem 1. 1. 2020 je nutné 

přepracovat i naši další městskou vyhlášku a to č. 3/2015, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

Zde se opět změny týkají zejména definicí poplatníka – vychází z novely, a dále 

návrh na změnu sazby poplatku ze současných 600,--Kč na 700,--Kč na 

poplatníka a rok. 

Novou vyhláškou se zrušuje celá původní č. 3/2015, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

 

Z jednání: Tento bod přednest zastupitelům ke schválení Mgr. Martin Rod, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili. 

 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Obecně závaznou 

vyhlášku města č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 
 

Hlasování : Pro: 15 Proti: 6  Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1 

Zodpovídá : Mgr. Josef Vojta - tajemník 

 

19-07-06 : Schválení dodatku č. 3. ke smlouvě č. 6011404015 (ODO/SML 
000027/2014) o veřejných službách v dopravě - ZDAR 

Popis : Na základě nespuštění VDV (veřejná doprava Vysočiny) od 1. 1. 2020, neboť 
nebyl vybrán vhodný dopravci ze strany Kraje Vysočiny, zůstaly náklady na 



ostatní dopravní obslužnost na městě Bystřice nad Pernštejnem namísto kraje, 
který deklaroval, že tyto náklady převezme. 
 
Vzhledem k nárůstu nákladů (navýšení platového tarifu řidičů) společnosti ZDAR, 
a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, v rámci smlouvy o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti linek č.: 
840127 – Žďár nad Sázavou - Olomouc 
840215 – Velké Meziříčí – Bystřice nad Pernštejnem 
840305 – Bystřice nad Pernštejnem – Ubušín, Ubušínek; zajížďka Karasín, 
Vítochov 
840307 – Bystřice nad Pernštejnem – Věcov, Míchov; zajížďka Domanín 
840313 – Bystřice nad Pernštejnem – Prosetín, Brťoví; zajížďka Lesoňovice,  
                Pivonice  
840317 – Bystřice nad Pernštejnem – Olší, zajížďka na ČD 
 
došlo k navýšení ceny přepravního výkonu, za který dopravce poskytne závazek 
veřejné služby od 1. 1. 2020, současný závazek činí do 31. 12. 2019 – 37,33 
Kč/km, přičemž navýšen bude o 1,88 Kč na pevnou výši 39,21 Kč/km, jedná se 
navýšení cca 5%. 
Doba plnění závazku z dodatku č. 3 se prodlužuje do 31. 12. 2020.  
 
K tomuto je nutné říci, že tento závazek resp. smlouva o závazku, o veřejných 
službách bude platná nejdéle do spuštění integrované dopravy ze strany Kraje 
Vysočiny (VDV), neboť tento systém má převzít jak základní obslužnost, tak 
obsluhu ostatní dopravní obslužnosti za předpokladu finančnímu příspěvku Kraji 
Vysočiny nikoli dopravci. Nicméně toto spuštění VDV je na bedrech kraje a tedy 
nemůžeme s určitosti v současné době říci, kdy bude spuštěna. 
 
Z jednání: Tento bod přednest zastupitelům ke schválení Jiří Nykodým, ti jej 
projednali a bez připomínek schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dodatek č. 3.  ke 
smlouvě č. 6011404015 (ODO/SML 000027/2014) o závazku veřejné služby ve 
veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti.  
 

Hlasování : Pro:22  Proti:0  Zdržel se:0  Nehlasoval:1 
Zodpovídá : Bc. Daniel Jiří  
 

19-07-07 : Majetkové převody  

Popis : 1) Kontrolou katastru nemovitostí bylo zjištěno ,že  pozemek pod naší účelovou 
komunikací (souběžná komunikace se silnicí na ulici Nádražní naproti 
Stavebninám Zeman ) je v majetku ČR –Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. S Úřadem byl dohodnut bezúplatný převod do našeho majetku. Pro 
darovací smlouvu je nutný souhlas zastupitelstva. 
2) Vlastníci pozemku p.č. 2526/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem chtějí darovat tento pozemek Edenu.( Vlastníci jsou z Brna a 
z Ostravy ).  Když jsem  jim vysvětlil, že Eden nic nevlastní, že vše je majetek 
města, rozhodli se tento pozemek darovat městu. Pozemek navazuje na 
pozemky, které jsou v našem vlastnictví. Pozemek leží v honu naproti bývalé 
skládce k Lesoňovicím.  
3)4)5) Majitelé bytovky na Černém Vršku požádali město o prodej zahrádek , 
které všichni ke svým bytovým jednotkám užívají a mají platný nájemní vztah. 
Stavební komise i Rada souhlasí a doporučují vyhotovení GP , na jehož základě 



by zveřejněn záměr. Rada doporučuje zastupitelstvu tyto převody ke schválení.  
6)7) Již delší dobu se město snaží získat do vlastnictví pozemky na kterých leží 
prameniště , vodojem a odkyselovací nádrž vodovodu Lesoňovice. S předchozím 
majitelem jsme se nedohodli na odkupu . Ten těsně před smrtí odkázal veškerý 
majetek novému vlastníku. S tím  byla  před 5 lety uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí kupní na majetkoprávní vypořádání těchto pozemků a dále pod 
pozemkem pod místní komunikací v Lesoňovicích . V té smlouvě byl řešen i 
prodej části našeho pozemku pod stavbou ve vlastnictví nového vlastníka. 
Uplynula 5 letá lhůta , kdy byl vlastník vázán povinností příjmy z jakéhokoli 
prodeje majetku zdanit daní z příjmu , tak můžeme dokončit závazky z původní 
smlouvy. Navíc tento odkup je jednou z dalších podmínek plánovaného převodu 
vodovodu v Lesoňovicích do Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.  
8) Pan Dostál z Bratrušína nás požádal o prodej pozemku , který navazuje na 
jeho pozemky a původně na něm byla skládka a pan Dostál tam se souhlasem 
odboru ŽP provádí rekultivace a terénní úpravy . Stavební komise i Rada 
doporučují vyhotovení GP , na jehož základě byl zveřejněn záměr .Osadní výbor 
souhlasí .  Rada doporučuje zastupitelstvu tento převod ke schválení.  
9) Pan Prosecký z Domanína nás požádal o prodej pozemku ,který dlouhodobě 
užívá . Stavební komise i Rada souhlasí . Osadní výbor také doporučuje tento 
převod ke schválení . Záměr byl zveřejněn .  
10) Pan Elkčner , majitel nemovitosti , kvůli které jsme měnili hranici 
katastrálního území z Bratrušína do Bystřice nad Pernštejnem nás požádal o 
prodej našeho pozemku , který pan Elkčner užívá . Stavební komise i Rada  
doporučují tento převod ke schválení . Záměr byl zveřejněn.  
11)12) Pro plánovanou směnu pozemků s paní Slámovou , abychom získali 
pozemky pod Berankou . Tím bychom měli vlastnicky propojené pozemky od 
zimního stadionu na Beranku. Podmínkou p. Slámové je , aby pozemky , které 
od nás získá navazovaly na její pozemky. Tyto získáme od Agrie Drásov . A 
stejnou výměru , kterou koupíme  od  Agrie , tak jim zase prodáme. Záměr byl 
zveřejněn .  
13) Firma  Stavoflos se kterou máme uzavřenu kupní smlouvu na prodej 
pozemků na Forotě nás požádala o prodej pozemků , které potřebuje ke stavbě 
bytového domu. Jedná se rozšíření lodžií ke 4 bytovým jednotkám . Stavební 
komise i Rada doporučují GP , na jehož základě byl   zveřejněn záměr. Rada 
doporučuje zastupitelstvu tento převod ke schválení.. 
14) Paní Flosová a pan Flos z Lesoňovic nás požádali o prodej pozemku , který 
přiléhá k jejich pozemkům a oni jej užívají . Stavební komise i Rada souhlasí a 
doporučují tento převod ke schválení . Osadní výbor souhlasí. Záměr byl 
zveřejněn. 
 
Z jednání: S majetkovými převody města seznámil zastupitele Ing. Ivan Buchta, 
Ing. Zdeněk Mašík pronesl žádost o odkupu pozemku jehož je majitelem a která 
byla dvakrát zamítnuta, a žádá zastupitele o vyjádření – starosta odpověděl, že 
tento dotaz nepatří do majetkových převodů. Místostarosta vysvětlil situaci a 
zastupitelé  majetkové převody projednali a poté bez připomínek schválili. 

 
Usnesení : 1)Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1920/1 o 

výměře 273 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem z majetku ČR- Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Bystřice nad 
Pernštejnem.  
2)Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru  –pozemku  p.č. 2526/1 o výměře 
200 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od ½ F. Dostála a ½ D.Brumovské  
městu Bystřice nad Pernštejnem.  
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 3087/19 o výměře 
129 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. V. Matouškové . Cena 150 Kč/m2+ 



DPH.  
4)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 3087/20 o výměře 
129 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM manželům Krejčím  . Cena 150 
Kč/m2+ DPH. 
5)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 3087/21 o výměře 
133 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM manželům Smolíkovým   . Cena 
150 Kč/m2+ DPH. 
6)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků dle GP p.č. 414/11 o výměře 
4867m2 , p.č. 393/3 o výměře 390 m2 a p.č. 20/5 o výměře 22 m2 v k.ú. 
Lesoňovice od A. Buchtíkové  Cena 20 Kč/m2. 
7)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 495 o výměře 1 m2 v k.ú. 
Lesoňovice A. Buchtíkové . Cena 20 Kč/m2.  
8) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 152/16 o výměře 
1216 m2 v k.ú. Bratrušín p. B. Dostálovi. Cena 20 Kč/m2. 
9)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 378 o výměře 119 m2 
v k.ú. Domanín p. J. Proseckému . Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
10)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 302 o výměře 164 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. Z. Elkčnerovi . Cena 20 Kč/m2.  
11) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP p.č.  2785/61 o 
výměře 828 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od Agrie Drásov s.r.o. . Cena 20 
Kč/m2. 
12)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 2785/60 o výměře 
828 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem Agrii Drásov s.r.o.  . Cena 20Kč/m2.  
13) Zastupitelstvo města schvaluje prodej dle GP dílu „a“ o výměře 7 m2 , dílu „b“ 
o výměře 5 m2, dílu „c“ o výměře 5 m2 , dílu „d“ o výměře 5 m2 všechny díly  
z p.č. 3052/5 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem společnosti Stavoflos s.r.o. . Cena 
500 Kč/m2 + DPH.  
14) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 39/2 o výměře 74 m2 
v k.ú. Lesoňovice ½ L. Flosové a ½ F. Flosovi. Cena 80 Kč/m2 + DPH.  

 

Hlasování : Pro: 21  Proti: 0  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1  
Zodpovídá 

 
: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák , ing. Ivan Buchta, ing. Tomáš Straka,  

 

19-07-08 : Zprávy o investicích 

Popis : Po delší době obsažná zpráva zahrnující 7 ukončených investičních akcí. 
 
Z jednání: Zprávy o investicích přednest zastupitelům ke schválení Ing. Aleš 
Sitař, ti jej 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: 22  Proti: 0  Zdržel se: 0  Nehlasoval: 1  
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
 

19-07-09 :  Darovací smlouva   

Popis : Se společností Stavoflos s.r.o. máme uzavřenu kupní smlouvu v roce 2017 na 
prodej pozemků na Rovinkách .Podmínkou smlouvy je vyřízení stavby splaškové 
kanalizace a vodovodu. Budováním této infrastruktury musí  být prostřednictvím 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko . Princip je ten , že developer poskytne 
peníze určené k výstavbě této infrastruktury a my je převedeme Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko.  
 
Z jednání: Zprávy o investicích přednest zastupitelům ke schválení Ing. Ivan 
Buchta, ti jej projednali a bez připomínek schválili. 

 



Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje peněžní dar ve výši 2 669 349 Kč od firmy 
Stavoflos s.r.o. účelově vázán na výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu 
v lokalitě Forota. 

 

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

19-07-10 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na rok 
2020 

Popis : V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací 
z rozpočtu města a současně smlouvy na tyto dotace a to v částce nad 50 tis. 
Kč. Předkládáme v souvislosti se schvalováním rozpočtu i tabulkový návrh na 
poskytnutí výše peněžních prostředků, příjemce dotace a návrh veřejnoprávní 
smlouvy, na základě které budou tyto dotace v průběhu roku 2020 poskytovány. 
 
Z jednání: Tento bod přednesla zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti 
jej projednali bez připomínek schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje poskytnutí neinvestiční 
dotace dle tabulkové části návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
dle vzoru v příloze. 

 

Hlasování : Pro: 20  Proti: 0  Zdržel se: 2  Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
 

19-07-11 : Zhodnocení volných finančních prostředků 

Popis : Předpoklad výše volných finančních prostředků ke konci roku 2019 je cca 140 
mil. Kč. V průběhu roku jsme zhodnocovali volné fin. prostředky na účtech 
pomocí e-tradingu, pro představu – průměrný úrok z těchto operací se nyní 
pohybuje kolem 1,4 % p.a  a roční výnos z těchto operací předpokládáme ve výši 
1.350 tis. Kč. Současně jsme v červnu ukončili Smlouvu s bankou JαT, kdy roční 
výnos  s úložkou 40 mil. Kč a to od července 2018 do června 2019 činil úrok 1,2 
% a výše zhodnocení byla tedy 438.327  Kč.  
/roková sazba mezi lety 2018 a 2019 měla vzrůstající tendenci a to z cca 0,5 % 
na 1,3 % p.a., od léta začíná stagnovat.  
Po výborných zkušenostech s bankou JαT jsem ji oslovila s poptávkou na 
zhodnocení volných fin. prostředků. Jejich nabídka za stejných podmínek jako 
v roce 2018, tzn. vkladový účet s bonifikací s dobou uložení 365 dnů a s úložkou 
minimálně 25 mil. Kč. Výhodou je, že vložené prostředky v případě potřeby lze 
co 3 měsíce vybrat. Základní úroková sazba by byla 1,5 % p.a s úrokovou prémií  
0,4 % p.a. 
V současné době úroky z termínovaných vkladů u ostatních renomovaných bank 
se pohybují kolem 1,1 % p.a. 
Nejvýhodnější nabídkou je tedy nabídky banky JαT BANKA,a.s.. 
Finanční prostředky. Které bychom mohly uložit aniž bychom ohrozili cash flow 
města pro rok 2020 je výše úložky do 50 mil. Kč. 
Na jednání finančního výboru jsme podrobně probrali podmínky vkladového účtu 
s bonifikací i zkušenosti z minulého období trvání úložky. Finanční výbor 
doporučil zastupitelstvu města zhodnocení volných fin. prostředků formou 
vkladového účtu a v částce 50 mil. Kč. Zhodnocení a současně smlouva byla 
projednána v radě města dne 17.12. 2019 a rada zhodnocení doporučuje 
zastupitelstvu ke schválení. Prostředky by byly zhodnocovány v roce 2020 a to 
od 2.1.2020 do 2.1.2021. 
 
Z jednání: Tento bod přednesla zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, 



Ing. Zdenek Mašík konstatoval, že finanční výbor zhodnocení volných fin. 
prostředků podpořil. Zastupitelé bod dále projednali a schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje zhodnocení volných 
finančních prostředků ve výši do 50 mil. Kč formou vkladového účtu s bonifikací u 
banky JαT BANKA, a.s. , sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ:47115378 
a schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací.  

 

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

19-07-12 : Darovací smlouvy – dárce firma STAVOFLOS s.r.o. a firma SPH 
stavby s.r.o. 

Popis : V souvislosti s developerskými projekty v Bystřici nad Pernštejnem v lokalitách 
Residence Antonínka, Residence Forota a Dolinky město na základě kupních 
smluv odkoupilo vybudovanou infrastrukturu za 3% pořizovací ceny. Nyní 
uzavíráme darovací smlouvy na  tyto částky. 
Dárce STAVOFLOS s.r.o. – investor residence Antonínka a residence Forota na 
darovanou částku 151.170 Kč za účelem vybudování pumtrekové dráhy. 
Dárce  SPH stavby s.r.o. – investor Dolinky částku 125.215 Kč za účelem 
vybudování pumtrekové dráhy.  
 
Z jednání: Tento bod přednesla zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti 
jej projednali a bez připomínek schválili. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje uzavření darovacích 
smluv :  
Dárce STAVOFLOS s.r.o. – investor residence Antonínka a residence Forota na 
darovanou částku 151.170 Kč za účelem vybudování pumtrekové dráhy. 
Dárce  SPH stavby s.r.o. – investor Dolinky částku 125.215 Kč za účelem 
vybudování pumtrekové dráhy.   

 

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

19-07-13 : Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020   

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Rozpočet města Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2020. Rozpočet je předkládán jako deficitní, deficit je hrazen 
z finančního přebytku minulých let. 
Příjmy rozpočtu jsou na rok 2020 navrženy 212 845 tis. Kč, výdaje ve výši  
215 300 tis. Kč a financování je tedy 2 455 tis. Kč. 
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl projednán finančním výborem dne 4.12.2019, 
kterým byl jednohlasně doporučen bez připomínek zastupitelstvu ke schválení, 
Dále byl projednán a doporučen bez připomínek ke schválení radou města dne 
17.12.2019. 
Současně proběhlo i pracovní setkání zastupitelů dne 27.11.2019, kde byli 
přítomní  zastupitelé seznámeni s návrhem rozpočtu, akceptovali jej v plném 
rozsahu a všechny jejich připomínky byly do Rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2020 zapracovány.  
Občané mohli své připomínky k rozpočtu uplatnit písemně do 16.12.2019 na 
podatelně města,  žádné připomínky nebyly podány. 
 
Z jednání: Tento bod přednesla zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová a 
Ing. Zdenek Mašík konstatoval, že finanční výbor doporučil rozpočet ke 
schválení. Zastupitelé jej  dále projednali a bez připomínek schválili. 
 

 



Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje závazné ukazatele 
Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020 dle tabulkových částí 
rozpočtu, kde schváleným závazným ukazatelem rozpočtu je nejvyšší jednotka 
druhového třídění rozpočtové skladby.  
Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dle svých kompetencí 
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžních a finančních darů, 
závazných ukazatelů vůči svým příspěvkovým organizacím dle Rozpočtu města 
Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020 v té výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části Rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem na rok 2020. 

 

Hlasování : Pro: 21  Proti: 0  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1  
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
 

19-07-14 : Střednědobý výhled rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na 
roky 2021 - 2023   

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Střednědobý výhled rozpočtu 
města Bystřice nad Pernštejnem na roky 2021 - 2023 
Ve střednědobém výhledu rozpočtu města jsou naplánovány předpokládané 
příjmy a výdaje města v dalších letech, způsoby jejich financování a dále jsou 
zde definovány dlouhodobé závazky města. 
Návrh střednědobého výhledu  byl projednán finančním výborem dne 4.12.2019, 
kterým byl jednohlasně doporučen bez připomínek zastupitelstvu ke schválení, 
Dále byl projednán a doporučen bez připomínek ke schválení radou města dne 
17.12.2019. 
Současně proběhlo i pracovní setkání zastupitelů dne 27.11.2019, kde byli 
přítomní  zastupitelé seznámeni s tím, že v navrhovaném rozpočtovém výhledu 
budou zohledněny předpokládané příjmy, výdaje, zdroje financování, bez 
konkrétních investičních záměrů.    
Občané mohli své připomínky k střednědobému rozpočtovému výhledu uplatnit 
písemně do 16.12.2019 na podatelně města,  žádné připomínky nebyly podány. 
 
Z jednání: Tento bod přednesla zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti 
jej projednali bez připomínek schválili. 
 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Střednědobý výhled 
rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na roky 2021 – 2023 s naplánovanými 
příjmy a výdaji města v dalších letech, způsoby jejich financování včetně  
dlouhodobých závazků města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020. 

 

Hlasování : Pro: 21 Proti:0  Zdržel se:0  Nehlasoval: 2  
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
 

19-07-15 : Rozpočtová opatření  

Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení provedení 
rozpočtových opatření výdajových č. 6, příjmových č. 2 a 3, financování č. 4. 
Vzhledem k tomu, že dosud není jasná přesná výše daňových příjmů a v prosinci 
2019 a dotačních příjmů, tudíž bude nutné provést drobná rozpočtová opatření 
pro rok 2019 i po zasedání rady a zastupitelstva. Tato provedená rozpočtová 
opatření budou předložena radě města i zastupitelstvu města dle kompetencí při 
prvních zasedáních roku 2020. 
 
Z jednání: Tento bod přednesla zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti 
jej projednali a bez připomínek schválili. 

 



Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení 
rozpočtových opatření výdajových č. 6, příjmových č. 2 a 3, financování č. 4. 
Zastupitelstvo města souhlasí provést drobná rozpočtová opatření pro rok 2019 i 
po zasedání rady a zastupitelstva. Tato provedená rozpočtová opatření budou 
předložena radě města i zastupitelstvu města dle kompetencí při prvních 
zasedáních roku 2020. 

 

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

19-07-16 : Rozpočtové opatření – plnění vyplývající z kupní smlouvy – 
Residence Forota 

Popis : Kupní smlouva uzavřená dne 16.října 2017 mezi Městem Bystřice n.P a firmou 
STAVOFLOS s.r.o. – vybudování Residence Forota. V této chvíli je 
zkolaudována část A, část D a část C dle přílohy této smlouvy. Smlouva řeší 
předání infrastruktury do majetku města a to část A – za 3 % pořizovací ceny, 
část  C a D – tzn. dešťová kanalizace hradí polovinu pořizovací ceny město a 
druhou polovinu kupuje za 3 % pořizovací ceny. Fakturovaná částka činí 2.055 
537,49 Kč. Tato částka přesahuje pravomoc rady, rozpočtové opatření spadá do 
dikce zastupitelstva. 
 
Z jednání: Tento bod přednesla zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti 
jej projednali a bez připomínek schválili. 
 

 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení 
rozpočtového opatření ve výši 2.055 537,43 Kč na pořízení infrastruktury do 
majetku města. 
 

 

Hlasování : Pro: 21 Proti:  0  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 
   
19-07-17 : Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2020 

Popis : Starosta města informoval členy zastupitelstva o novele nařízení vlády č. 

318/2019 Sb., kterým se od 1. 1. 2020 mění výše odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků.  

Ustavující zasedání zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem schválilo na 

svém zasedání dne 31. 10. 2018 odměny takto: 

neuvolněný člen zastupitelstva                             1.000,- Kč/měsíc 

neuvolněný člen rady                                            3.000,- Kč/měsíc 

předseda komise rady a výboru zastupitelstva     1.800,- Kč/měsíc 

předseda osadního výboru                                   1.800,- Kč/měsíc 

 

Starosta předložil zastupitelstvu maximální výše měsíčních odměn možných od 

1. 1. 2020 v obcích o velikosti od 5001 do 10000 obyvatel: 

 

neuvolněný člen zastupitelstva                             2.171,- Kč/měsíc 

neuvolněný člen rady                                            8.687,- Kč/měsíc 

předseda komise rady a výboru zastupitelstva     4.343,- Kč/měsíc 

předseda osadního výboru                                   4.343,- Kč/měsíc 

člen výboru zastupitelstva, komise rady                  200,- Kč/hod. 

 



Starosta navrhl výši odměn takto: 

 

neuvolněný člen zastupitelstva                             1.500,- Kč/měsíc 

neuvolněný člen rady                                            5.000,- Kč/měsíc 

předseda komise rady a výboru zastupitelstva     2,500,- Kč/měsíc 

předseda osadního výboru                                   2.500,- Kč/měsíc 

člen výboru zastupitelstva, komise rady                  200,- Kč/hod.  

 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje výše odměn s platností od 1. 1. 2020 takto: 

neuvolněný člen zastupitelstva                             1.500,- Kč/měsíc 

neuvolněný člen rady                                            5.000,- Kč/měsíc 

předseda komise rady a výboru zastupitelstva     2,500,- Kč/měsíc 

předseda osadního výboru                                   2.500,- Kč/měsíc 

člen výboru zastupitelstva, komise rady                  200,- Kč/hod. 

 

 Hlasování : Pro: 14  Proti: 1 Zdržel se: 6 Nehlasoval: 2  
 Zodpovídá : tajemník 

 
 

R ů z n é   : 
 
Starosta informoval zastupitele : 
- o ceně vody 
- o partipačním rozpočtu – byly podány 3 návrhy stím, že o nich bude veřejnost hlasovat 
- o termínech zastupitelstva v příštím roce - 18.3.2020 a 17.6.2020 
- pozval na ples města 2020 
- o plánovaném parkovišti na pozemku VOŠ a SOŠ Bystřice n.P. 
 
Místostarosta informoval zastupitele: 
- o  valné hromadě destin. společnosti KORUNA VYSOČINY- personální změny, odstup Velké  
  Bíteše, Velkého Meziříčí a Tišnova 
  
 

Interpelace členů Zastupitelstva města : 
 
Bc. Humpolíčková  
- návrh na umístění odp. košů na psí exkrementy – odpověděl starosta, že koše se musí 
  vyvážet a je to bohužel odpovědnost každého pejskaře - viz. audiozáznam 
 
MUDr. Melník  
-poznamenal, že Kontrolní výbor obdržel stížnost Mgr. et  Mgr. Švestky na nedodržování 
 povinnosti města, nejsou zveřejňovány přílohy na web a žádá o stanovisko města – 
 odpověděl starosta a místostarosta - viz. audiozáznam 
 
Ing. Mašík  
-proč se neudělaly obrubníky u chodníků na ulici Luční – odpověděl starosta – 
 viz.audiozáznam 
-jízdní řády vlaků – nedostatek spojů (VDV Vysočiny) – odpověděl starosta, že vlaková 
 doprava bude nahrazena autobusovými spoji – viz.audiozáznam 
-Wellnes – odpověděl starosta – viz.audiozáznam 
-umělá tráva na stadionu Tomáše Dvořáka – dopověděl starosta – viz.audiozáznam 
 



Mgr. Čechová 
-VDV Vysočiny - dotaz na petici, zda se město Bystřice n.P. připojí k Mikroregionu při 
  vyjednávání na Kraji Vysočina – starosta odpověděl, že na toto téma byla již dvě jednání,  
  ve vlacích jezdí málo lidí, ale pokud bude možnost město se k jednání připojí 
- dotaz na Ing. Kekrta, TS města a.s. - jak Město Bystřice n.P. nakládá s plastovými odpady –  
  Ing. Kekrt odpověděl, že v republice chybí zpracovatelské kapacity - viz. audiozáznam 
- dotaz kolik tun občané vytřídili – dát článek do Bystřicka 
 
p. Tulis 
- poznámka - kontejnery na starý olej, bohužel lidé to toho dávají i směsný odpad 
- žádá o osvětlení vývěsní skříňky na parte 
 
Ing. Novotný 
-dotaz na budoucnost lanového centra – místostarosta odpověděl, že vyvolal jednání 
s majitelem firmy co bude dál– viz.audiozáznam 
-zda je uhrazen nájem, výpověď smlouvy - odpověděl místostarosta, smlouva zanikla 
Vypovězením – viz.audiozáznam 
 
p. Soukop 
-lanové centrum – havarijní stav plotu a žádá o odstranění stromů a náletů- starosta 
odpověděl – viz.audiozáznam 
 
 

Diskuze občanů : 
 
p. Šandera  
- informace k vlakové dopravě dopravě  
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  18.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Martin Horák        Ing. Karel Pačiska               
            místostarosta města                                           starosta města 
 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
Josef Soukop ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 



……………………………………. 
Ing. Zdeněk Mašík ověřovatel zápisu 


