Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem
566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36

ZÁPIS
ze zasedání
Zastupitelstva města Bystřice na Pernštejnem

č. 02/2018
konaného dne 19.12.2018
v 16.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

Přítomni zastupitelé

Omluveni zastupitelé
Nepřítomni zastupitelé
S poradním hlasem
Hosté

:
:
:
:

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, Jng. Jaroslav
Rudoš, Mgr. Martin Horák, Ing.Vít Novotný, Ing. Josef Samek, Josef
Soukop, Bc. Petra Königová
Ing. Emil Ondra
Ing. Emil Ondra
JUDr. Eva Špatková
Vedoucí odborů MěÚ a ředitelé městských společností

Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hodin a skončeno v 17:30 hodin. Z celkového počtu 23
zastupitelů bylo přítomno 22 osob, 1 osoba nebyla přítomna, 1 zastupitel byl omluven.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 12
hlasů.
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12 / 02 / 2018

Schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 19/2018
Kontrola plnění úkolů ze zastupitelstva města č. 19/2018
Informace z rady města
Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
Přijetí daru – Stavoflos-Forota - vodovod a kanalizace
Zřízení Osadních výborů a jmenování jejich členů
Trostjanec - Memorandum
Určení zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny č. 2
Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2019
Majetkové převody
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Stavoflos
Zprávy o investicích
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č. 6011404015 ( ODO/SML 000027/2014 )
o veřejných službách v dopravě - ZDAR
Smlouva s Komerční bankou, a.s. na poskytnutí služby KB eTrading

13 / 02 / 2018 Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2019
14 / 02 / 2018 Rozpočtová opatření

0a/02/2018 : Schválení ověřovatelů zápisu
Popis

: Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena Alena
Brázdová, zaměstnankyně městského úřadu.
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Ing. Zdeněk Mašík a Bc. Soňa Humpolíčková.

Usnesení

: Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Mašíka a Bc. Soňu
Humpolíčkovou.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 21
Proti:
: tajemník MěÚ

0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

0b/02/2018 : Schválení Programu jednání
Popis

: Program jednání ZM Bystřice n.P. č. 02/2018 předložil zastupitelům ke schválení
starosta města Ing. Karel Pačiska, ti jej projednali a schválili.

Usnesení

: Zastupitelstvo města schvaluje Program jednání zastupitelstva č. 02/2018 dne
19.12.2018.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 22
Proti:
: tajemník MěÚ

0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

0c/02/2018 : Námitky proti zápisu ze zastupitelstva města č. 01/2018
Popis

: Starosta města vyzval zastupitele k podání námitek proti zápisu z ustavujícího
jednání zastupitelstva města č. 01/2018. Žádné námitky nebyly vzneseny.

Usnesení

: Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zastupitelstva města č. 01/2018 bez
připomínek. O tomto bodu se nehlasovalo.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: Proti:
: tajemník MěÚ

-

Zdržel se: -

Nehlasoval: -

0d/02/2018 : Kontrola plnění úkolů ze zápisu zastupitelstva města č. 19/2018
Popis

: Kontrolu úkolu ze zasedání zastupitelstva č. 19/2018 dne 12.9.2018 provedl
starosta Ing. Pačiska a konstatoval jeho splnění.

Usnesení

: Zastupitelstvo města bere na vědomí splnění úkolu ze zápisu zastupitelstva města
č. 19/2018. O tomto bodu nebylo hlasováno.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: Proti:
: tajemník MěÚ

-

Zdržel se: -

Nehlasoval: -

01/02/2018 : 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.Horák,
zastupitelé zprávu vzali na vědomí a bez námitek schválili.

Usnesení

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

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 22
Proti:
: tajemník MěÚ

0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

02/02/2018 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
Popis

: Starosta Ing. Pačiska podal informace o činnosti městského úřadu v době od

posledního zasedání zastupitelstva. Bc.Humpolíčková vznesla dotaz ohledně
výběrového řízení na tajemníka – odpověděl starosta Ing. Pačiska – viz
audiozáznam.
Usnesení

: Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti městského úřadu v době
od posledního zasedání zastupitelstva.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 22
Proti:
: tajemník MěÚ

0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

03/02/2018 : Přijetí daru – Stavoflos –Forota vodovod a kanalizace
Popis

: V souladu s kupní smlouvou s firmou Stavoflos s.r.o. bude realizována
výstavba vodovodu a kanalizace na akci Forota. Stavbu hradí investor –
realizaci provádí Svaz vodovodů a kanalizací. Peníze na stavbu poskytne
investor formou daru městu a město je převede na Svaz vodovodů a kanalizací.
Z jednání : O tomto bodu informoval zastupitele Ing. Buchta, ti předložený
materiál projednali a bez připomínek schválili.

Usnesení

: Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru ve výši 3 457 255 Kč od firmy
Stavoflos.

.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 21
Proti: 0
: ing. Ivan Buchta

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

04/02/2018 : Zřízení osadních výborů a jmenování jejich členů
opis

:

Zastupitelstvu města je vyhrazeno podle ust. § 117 zák. čís. 128/2000 Sb., o
obcích zřizovat jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory a volit jejich předsedy
a členy. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
Podle ust. § 120 zákona o obcích může zastupitelstvo v částech obce zřídit
místní nebo osadní výbory, které jsou minimálně tříčlenné. Členy osadního výboru
jsou občané přihlášení k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor
zřízen a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu osadního výboru volí
zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.
V zájmu zajištění větší samostatnosti místních částí byly v jednotlivých místních
částech zorganizovány volby členů osadních výborů. Členům zastupitelstva je
předkládáno složení osadních výborů tak, jak vyplynulo z voleb provedených
v jednotlivých místních částech města.
V mezidobí od ustavujícího zasedání zastupitelstva města, které se konalo
31.10.2018, navrhla volební strana Otevřená radnice členy do finančního a
kontrolního výboru. Do finančního výboru byl navržen Ing. Libor Jedlička a do
kontrolního výboru David Kratochvíl.
Z jednání : Tento materiál předložil zastupitelům ke schválení místostarosta Mgr.
Horák, ti jej projednali a bez připomínek schválili.

Usnesení

: Zastupitelstvo města podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 zák. čís. 128/2000 Sb.
zřizuje s účinností od 19.12.2018 níže uvedené osadní výbory a jmenuje jejich
předsedy a členy :
Kozlov
Předseda
Kintr Jindřich 739 121 844 j.kintr@seznam.cz
Ostrý Bohumír
Horníček František (1982)

Rovné
Předseda
Stanislav Šandera
Ing. Kadlecová Jana
Ing. Rajšner Ivo
Kinc Karel ml.
Petrová Vlasta
Lesoňovice
Předseda
Hájek Jiří
Filipová Miroslava
Horák Aleš
Jílek David
Handl Michal

725 103 458 st.sandera@seznam.cz

603 506 852 hajecek000@seznam.cz

Bratrušín
Předseda
Prokop Jaromír
Hájek Martin
Filipi Helena ml.
Filipi Václav st.
Pečinka Petr

605 866 469 luk.ver@seznam.cz

Dvořiště
Předseda
Chalupová Klára
Bukáčková Milada st.
Kubík Slavomír
Pešek Roman
Hutař Vlastimil

606 231 910 klara.ch@seznam.cz

Divišov
Předseda

Ing. Chrástová Marie 604 280 234
marie.chrastova@centrum.cz
Škarpíšek Martin
Šafránek Miroslav
Petrová Libuše
Jedlička Tomáš

Domanín
Předseda
Zdeněk Skula 737 409 817 skulazdenek@seznam.cz
Vladimír Šmerda
Tomáš Navratil
Antonín Havelka
Aleš Sitař
Karasín
Předseda
Bednářová Lenka
Víchová Libuše
Broich Martin
Krejčí Jana
Jedličková Michaela
Vítochov
Předseda
Straka Lukáš
Gregor Miloš
Koukal Emil
Koukal Karel

606821635

zahrada.kvet@seznam.cz

737 317 066 lukas.straka@seznam.cz

Šantora Tomáš
Pivonice
Předseda
Dvořák Michal 604969822
Zabilová Petra
Dvořáková Andrea

dvorak.mv@seznam.cz

Zastupitelstvo města podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 zák. čís. 128/2000 Sb.
jmenuje :
člena finančního výboru
Ing. Libor Jedlička (HORA)
člena kontrolního výboru
David Kratochvíl (HORA)
Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: Mgr. Martin Horák, místostarosta, JUDr. Eva Špatková, OSŠ
: splněno usnesením

05/02/2018 : Trostjanec - Memorandum
Popis

: Město Trostjanec v Sumské oblasti, Ukrajina, žádá Město Bystřice n. P. o uzavření
dohody o partnerství pro projekty Evropské komise, které jsou určeny zemím,
žádajícím o členství v EU. Navrhovaná dohoda umožní ukrajinské straně žádat o
dotaci od Evropské komise v oblasti především kulturní výměny. Podmínkou
projektů tzv. přeshraniční spolupráce je právě dohodnuté partnerství se stávajícím
členem EU.
Z jednání : Tento bod předložil zastupitelstvu ke schválení starosta Ing. Pačiska, to
jej projednalo a bez připomínek schválilo.

Usnesení

: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem. schvaluje podepsání předloženého
návrhu Dohody o partnerství a spolupráci.
: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 1
: Ing. František Klimeš
:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

06/02/2018 : Určení zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny č.2
ÚP Bystřice n.P.
Popis

: Na prosincovém zastupitelstvu roku 2017 byla schválená Zpráva o uplatňování
územního plánu Bystřice n.P. za uplynulé období a rozhodlo se o pořízení změny
č.2 ÚP. Součástí rozhodnutí bylo i určení zastupitele, který bude spolupracovat
s pořizovatelem při pořizování změny č.2 územního plánu. Určen byl bývalý
místostarosta Mgr. Josef Vojta. Z důvodu toho, že pořizování změny přešlo do
nového volebního období je třeba určit opět zastupitele, který bude dále
spolupracovat s pořizovatelem na změně č.2. Předběžně jsme se dohodli
s vedením města, že by to měl být současný místostarosta pan Mgr. Martin Horák,
který přebral agendu po bývalém panu místostarostovi.
V současné době probíhá společné jednání nad změnou č.2 s dotčenými orgány a
veřejností. Změna č.2 je vystavena do 27.12.2018 a každý k ní může do této lhůty
podávat připomínky.
Textová část i grafická část jsou dostupné na internetových stránkách
www.bystricenp.cz (Městský úřad – Odbory města – Odbor územního plánování a
stavebního řádu – Územní plány- Projednávané dokumenty),

Z jednání : Tento bod předložil zastupitelstvu ke schválení Ing. Straka, to jej po
projednání schválilo.
Usnesení

: Zastupitelstvo města určuje místostarostu Mgr. Martina Horáka ke spolupráci
s pořizovatelem na pořízení Změny č.2 Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:
: Ing. Tomáš Straka, Mgr. Martin Horák
:

1

07/02/2018 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na rok
2019
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 2019 poskytovány.
Z jednání : Tento materiál předložila zastupitelům ke schválení Ing. Jurošová a
ti jej po projednání 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
Zodpovídá

: Pro: 20
Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 1

08/02/2018 : Majetkové převody
Popis

: 1. Majitelé objektu vedle KD v Bystřici nad Pernštejnem nás požádali o prodej
našeho pozemku ( zahrady) , který je nedílnou součástí jejich pozemků , které
dlouhodobé užívají . Stavební komise i Rada doporučují tento převod ke
schválení. Záměr byl zveřejněn .
2. Firma db Betonové jímky s.r.o. požádala město o prodej pozemku
v průmyslové zóně za účelem výstavby výrobního závodu. Stavební komise i
Rada doporučují zhotovení GP na jehož základě byl zveřejněn záměr. Firma
musí plnit podmínky Czechinvestu , jako donátora dotace do průmyslové zóny.
3. Manželé Jurkovi ze Štěpánova požádali město o část pozemku v k.ú. Kozlov.
Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení GP na jehož základě byl
zveřejněn záměr. Rada doporučuje tento převod ke schválení.
4. Uprostřed našich pozemků v k.ú. Vojetín se nacházejí 4 parcela , které jsou
ve vlastnictví ČR –Lesy ČR . Protože je zde navržena stavba rybníku a tyto
pozemky jsou touto stavbu dotčeny je nutné je majetkoprávně vypořádat.
S Lesy ČR byl dohodnut odkup těchto 4 parcel.
5.6.7.Spojovací cesta mezi místní částí Bratrušín a silnicí I.třídy I/19 nebyla celé
roky majetkoprávně vypořádána.(nebyla dohoda s vlastníky). Část cesty se
nachází na pozemcích p. Pečinky a na pozemku p. Staré . Původní cesta je
zemědělsky využívána a je součástí pozemků p. Pečinky.S oběma vlastníky
byl dohodnut odkup pozemků , které jsou zastavěny komunikací. Pozemky
města , které jsou součástí pole prodáme. Záměr byl zveřejněn. Opravy

komunikace , které se budou provádět, budou jenom na pozemcích města.
8. 3 vlastníci RD na Rovinkách nás požádali o prodej části našeho pozemku za
účelem přístupu ke svým nemovitostem. Stavební komise i Rada doporučují
vyhotovení GP na jehož základě byl vyhlášen záměr . Prodej je v souladu
s územní studií Rovinek .
9.Při opravě mostu na ulici Na Příkopech ( u Macháčkových) jsme zasáhli i
pozemek Kraje Vysočina . Při stavbě s nimi bylo dohodnuto , že po zaměření
nám dotčenou část převedou. Byl vyhotoven GP na jehož základě bude
vyhotovena smlouva o bezúplatném převodu na město.
10.11. Při kontrole katastru nemovitostí bylo zjištěno že část pozemků pod ČOV
není majetkoprávně vypořádána . Se svazem vodovodů a kanalizací Žďársko
bylo dohodnuto , že bude vyhotoven GP dle reálného stavu plotů a komunikací
a na jehož základě dojde vzájemnému majetkoprávnímu vyrovnání.
Záměr byl zveřejněn.
12.13. Na Karasíně jsme se dohodli s vlastníky pozemku pod místní
komunikací na majetkoprávním
vypořádání. Stavební komise i Rada
doporučují vyhotovení GP . Při zaměření bylo zjištěno , že vlastníci užívají i část
našich pozemků , tudíž dojde i k prodeji. Záměr byl zveřejněn .
14. Trnkovi , vlastníci pozemků , které užívá Zemservis nás požádali prodej 2
našich parcel na kterých byla matečnice RRD ( byla zničena výstavbou
kanalizace ) a bude se obnovovat. Hlavní část pozemku původní matečnice
přechází nyní z ČR- Státní pozemkového úřadu na Trnkovi a ty 2 naše parcely
jsou zaploceny uvnitř areálu Zemservisu a tvoří s ním jeden celek . Záměr byl
zveřejněn.
Z jednání : Majetkové převody města předložil zastupitelům ke schválení Ing.
Buchta, ti neměli žádné připomínky a schválili je.
Usnesení

: 1.Zastuptelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 948/3 o výměře 219 m2
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem 981/4486 K. Špačkové , 405/2243 T.
Novotnému, 1289/4486 J. Hruškové , 390/2243 SJM Z .a M. Maršálkovým ,
313/2243 A. Havelkovi. Cena 150 Kč/m2.
2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP 2958/54 o výměře
14 378 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem firmě db Betonové jímky s.r.o.
Cena 200 Kč/m2 + DPH . Současně bude zřízeno předkupní právo ve
prospěch města.
3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 217/8 o výměře
114 m2 v k.ú. Kozlov manželům Jurkovým . Cena 50 Kč/m2.
4. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 142/5 o výměře 266 m2 ,
p.č. 144/10 o výměře 85 m2, p.č. 144/16 o výměře 101 m2, p.č. 148/2 o výměře
915 m2 v k.ú. Vojetín u Rozsoch od ČR- Lesy České republiky.Cena 18 300 Kč.
5. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků dle GP díl „b“ z p.č. 54/1 o
výměře 47 m2, díl „d+e“ z p.č. 54/9 o výměře 9 m2, díl „g“ z p.č. 54/11 o výměře
49 m2, díl „v“ z p.č. 58/2 o výměře 963 m2 , díl „aa“ z p.č. 66 o výměře 411 m2,
díl „ac“ z p.č. 65 o výměře 38 m2 , díl „w“ z p.č. 58/2 o výměře 6 m2, díl „x“

z p.č. 59 o výměře 241 m2 v k.ú. Bratrušín od p. S: Pečinky. Cena 20 Kč/m2.
6. Zastupitelstvo města schvaluje koupi dílu „q+r“ z p.č. 58/5 o výměře 166 m2
v k.ú. Bratrušín od p. K. Staré . Cena 20 Kč/m2.
7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP díl „p“ z p.č. 259 o
výměře 782 m2, díl „n“ z p.č. 259 o výměře 28 m2, díl „m“ z p.č. 259 o výměře
341 m2, díl „o“ z p.č. 259 o výměře 3 m2 , díl „l“ z p.č. 259 o výměře 24 m2
v k.ú. Bratrušín p. S. Pečinkovi. Cena 20 Kč/m2.
8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 3058/104 o
výměře 109 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem 1/3 manž. Lukšovým , 1/3
manž. Loukotovým a 1/3 manž. Pečinkovým . Cena 150 Kč/m2.
9. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č 1482/12 dle GP o
výměře 12 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem z majetku Kraje Vysočina do
majetku města Bystřice nad Pernštejnem .
10. Zastupitelsvo města schvaluje prodej pozemků dle GP díl „m“ z p.č.
1378/1 o výměře 695 m2 , díl „k“ z p.č. 1380/1 o výměře 385 m2, díl „p“ z p.č.
3222/210 o výměře 15 m2 , díl „f“ z p.č. 1388/1 o výměře 41, díl „g“ z p.č 1388/2
o výměře 287 m2 , díl „h“ z p.č. 1388/3 o výměře 4 m2, díl „e“ z p.č. 1390 o
výměře 42 m2 , díl „i“ z p.č. 1388/3 o výměře 0,28 m2, díl „j“ z p.č. 1389/1 o
výměře 220 m2 , díl „b“ z p.č. 1390 o výměře 39 m2, díl „c“ z p.č. 1394 o
výměře 132 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko . Cena 150 Kč/m2 .
11. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků dle GP díl „s“ z p.č. 1370/7
o výměře 110 m2, díl“u“ z p.č. 3222/212 o výměře 58 m2, díl „w“ z p.č.
3222/213 o výměře 68 m2 , díl „r“ z p.č. 3222/212 o výměře 5 m2 v k.ú. Bystřice
nad Pernštejnem od Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko . Cena 150 Kč/m2.
12. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků dle GP p.č. 586/1 o výměře
143 m2 a p.č. 586/2 o výměře 61 m2 v k.ú. Karasín od ½ J.Krejčí a ½ S.
Pokorného . Cena 50 Kč/m2.
13. Zastupitelsvo města schvaluje prodej pozemků dle GP p.č. 526/15 o výměře
8 m2 a díl „a“ z p.č. 522/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Karasín ½ J. Krejčí a ½ S.
Pokornému . Cena 50 Kč/m2 .

14. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č 30/2 o výměře 189 m2
a p.č. 30/3 o výměře 27 m2 v k.ú. Domanínek 4/6 P.Trnkové , 1/6 M. Trnkovi
a 1/6 O. Trnkovi . Cena 150 Kč/m2.
.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, ing. Ivan Buchta, ing. Tomáš Straka,

09/02/2018 : Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Stavoflos
Popis

: V roce 2016 jsme uzavřeli kupní smlouvu na zbytek areálu mateřské školky na
ulici A.Štourače za účelem výstavby 11 domků . Podmínkou prodeje bylo
vybudování technické infrastruktury na pozemcích města a její následný
převod do vlastnictví města . Tento dodatek č.1 řeší odkup této technické
infrastruktury ( stejně jako u firmy SPH staveb s.r.o. v ulici Dolinky a u firmy
Stavoflos s.r.o. v lokalitě Forota ) za 3% z pořizovacích nákladů investora bez

DPH.
Z jednání : Návrh „Dodatku č.1 ke kupní smlouvě–Stavoflos“ předložil
zastupitelstvu ke schválení Ing. Buchta a to jej bez připomínek schválilo.
Usnesení

: Zastupitelstvo město schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě
s firmou Stavoflos s.r.o. ze dne 18.7.2016.

.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 22
Proti: 0
: ing. Ivan Buchta

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

10/02/2018 : Zprávy o investicích
Popis

: Předkládám zprávy o 3 ukončených a 2 zahajovaných investicích.
Z jednání : Ing. Sitař seznámil zastupitele o ukončených i zahájených investicích
města. Ti vzali zprávu na vědomí a schválili bez připomínek.

Usnesení

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

Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Pro: 22 Proti: 0
: Ing. Aleš Sitař
:

Zdržel se: 0

Nehlasoval:1

11/02/2018 : Schválení dodatku č. 2. ke smlouvě č. 6011404015 (ODO/SML
000027/2014) o veřejných službách v dopravě - ZDAR
Popis

: Na základě navýšení nákladů 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 přepravného výkonu, za který dopravce poskytne závazek
veřejné služby od 1. 1. 2019, který činil do 31. 12. 2018 – 33,94 Kč/km, na 37,33
Kč/km.
K tomuto je nutné říci, že tuto tento závazek resp. smlouva o závazku, o veřejných
službách bude platná nejdéle do spuštění integrované dopravy ze strany kraje
Vysočiny, neboť tento systém má převzít jak základní obslužnost, tak obsluhu
ostatní dopravní obslužnosti za předpokladu finančnímu příspěvku kraji Vysočiny
nikoli dopravci. Předpoklad byl a je v roce 2020.
Z jednání : S tímto materiálem seznámil zastupitele Bc. Daniel. Pan Soukop
vznesl dotaz ohledně fungování integrované dopravy v našem kraji v návaznosti na
tento systému v jiných krajích – odpověděl starosta Ing. Pačiska. Poté byl tento bod
schválen.

Usnesení

: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje dodatek č. 2. ke smlouvě

Hlasování

č. 6011404015 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti.
: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1

Zodpovídá
Termín

: Bc. Daniel Jiří
:

12/02/2018 : Smlouva s Komerční bankou, a.s. na poskytnutí služby KB eTrading
Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem vede své běžné účty u Komerční banky a.s. ,
Volné finanční prostředky se během roku pohybují v částkách kolem 100 mil
Kč. V současné době je úročení na běžných účtech minimální, pohybuje se
kolem 0,2 % v závislosti na výši finančních prostředků. Klasické úročení
nekopíruje skutečnost, že centrální banka navyšuje úrokové sazby, banky by
měly na tuto situaci reagovat. Po intenzivních jednáních se zástupci komerční
banky nám banka nabídla možnost tzv. eTradingových operací. Smyslem
eTradingových operací je fixace finanční částky po určitou dobu na klasickém
běžném účtě s nasmlouvaným úrokem. Minimální doba fixace je 1 den. Délka
fixace by se prováděla po zhodnocení potřeb financí dle běžného platebního
styku. Úroky z těchto fixací se pohybují kolem 1,3 % p.a. Operace probíhají
prostřednictvím profibanky, možnost je fixovat prostředky každý den. Tyto
operace jsou vzhledem k úročení pro nás velmi výhodné. Operace prováděly
naše pracovnice s přístupem do profibanky.
Možnost eTradingových operací byla projednána na finančním výboru dne
26.11.2018, finanční výbor doporučuje zastupitelstvu tuto službu využívat v co
největším rozsahu.
Z jednání : Předložená Smlouva s Komerční bankou, a.s. na poskytnutí služby
KB eTrading Ing. Jurošovou byla zastupiteli bez připomínek schválena.

Usnesení

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s využíváním služby
eTradingových operací, zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o používání
KB eTradingu.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 22
Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

13/02/2018 : Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2019
Popis

: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Rozpočet města Bystřice nad
Pernštejnem na rok 2019. Rozpočet je předkládán jako deficitní, deficit je
hrazen z finančního přebytku minulých let.
Příjmy rozpočtu jsou na rok 2019 navrženy 224 837 tis. Kč, výdaje ve výši
235 372 tis. Kč a financování je tedy 10 535 tis. Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl projednán finančním výborem dne 26.11.2018,
kterým byl jednohlasně doporučen bez připomínek zastupitelstvu ke schválení,
Dále byl projednán a doporučen bez připomínek ke schválení radou města dne
18.12.2018.
Současně proběhlo i pracovní setkání zastupitelů dne 28.11.2018, 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 2019 zapracovány.
Občané mohli své připomínky k rozpočtu uplatnit písemně do 17.12.2018 na
podatelně města, žádné připomínky nebyly podány.

Z jednání : Ing. Jurošová předložila zastupitelům ke schválení Rozpočet Města
Bystřice n.P. na rok 2019 a ti jej projednali takto. Rozvinula se živá diskuze –
viz audiozáznam.
Předseda FV Ing. Mašík – za finanční výbor konstatoval, že Rozpočet byl
jednomyslně schválen a doporučil zastupitelstvu k odsouhlasení.
Ing. Novotný - pochválil zpracování Rozpočtu, je přehledný, jen v kapitole
kultury, dle jeho názoru, je příspěvek na akci Pelíšek částka 200.000,- Kč moc
vysoká – odpověděl starosta Ing. Pačiska. Poukázal také na ztrátu ve firmě
Eden Centre, nezdála se mu nízká cena pro MŠ - odpověděli Mgr.
Moncmanová, Mgr. Vojta, Mgr. Horák a pan Hanzlík.
Starosta Ing. Pačiska – dal možnost občanům vyjádřit se a vznést připomínky
k Rozpočtu města na rok 2019 – této možnosti využila občanka, která se
dotázala, zda je v příštím roce počítáno s opravou ulice Stříbrná, kde je situace
velice vážná a hrozí úrazy – odpověděl starosta. Ing. Vlastimil Kurfürst vznesl
dotaz ohledně opravy sokolovny v našem městě – odpověděl starosta. Poté byl
rozpočet schválen.
Usnesení

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje závazné ukazatele
Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2019 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 2019 v té výši a těm fyzickým a právnickým
osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části Rozpočtu města Bystřice nad
Pernštejnem na rok 2019.

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 21
Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 1

14/02/2018 : Rozpočtová opatření
Popis

: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení provedení
rozpočtových opatření výdajových č. 9 – 13, příjmových č. 3 - 6.
Vzhledem k tomu, že doposud není jasná přesná výše daňových příjmů
v prosinci 2018 a dotačních příjmů, tudíž bude nutné provést drobná rozpočtová
opatření pro rok 2018 i po zasedání rady i zastupitelstva. Tato provedené
rozpočtová opatření budou předložena radě města i zastupitelstvu města dle
kompetencí při prvních zasedáních roku 2019
Z jednání : Tento materiál byl po předložení Ing. Jurošovou ke schválení
zastupiteli projednán a bez připomínek schválen.

Usnesení

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje provedení
rozpočtových opatření výdajových č. 9 – 13, příjmových č. 3 - 6. Zastupitelstvo
souhlasí s provedení drobných rozpočtových opatření pro rok 2018 i po
zasedání rady i zastupitelstva. Tato provedené rozpočtová opatření budou
předložena radě města i zastupitelstvu města dle kompetencí při prvních
zasedáních roku 2019

Hlasování
Zodpovídá

: Pro: 22
Proti: 0
: Ing. Jana Jurošová

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Různé :
Starosta informoval zastupitele :
- RZS bude sloužit bez lékaře
- při této příležitosti pohovořil nový místostarosta Mgr. Martin Horák o svém krátkém
působení na radnici.
Interpelace členů Zastupitelstva města :
Ing. Václav Mičín – navrhl vypracovat přehled plánovaných investic města a během ledna
poslat e-mailem všem zastupitelům : zastupitelstvo pověřuje místostarostu a Ing. Sitaře
splněním tohoto úkolu.
MUDr. Melník – dotazoval se, kdo bude pokračovat v konání festivalu Pelíšek – odpověděl
starosta – a ještě vznesl dotaz ohledně firmy Cooper Standard – rovněž odpověděl starosta
– viz audiozáznam.
Ing. Mičín – upozornil na možnost, aby i občané našeho města měli přístup k materiálům,
které se posílají zastupitelům k projednání na zasedání, a aby i oni věděli, o čem se bude
rozhodovat. Odpověděl starosta s tím, že je to návrh k zamyšlení, jakým způsobem to do
budoucna provést – viz audiozáznam.
Ing. Novotný – konstatoval, že festival Pelíšek by mohl organizovat kulturní dům – odpověděl
starosta – viz audiozáznam.
Diskuse občanů :
Paní Pechová – vyjádřila souhlas s návrhem Ing. Mičína ohledně zveřejňování materiálů
všem občanům, poblahopřála ČSSD a Ing. Pačiskovi k vítězství v komunálních volbách a
upozornila na každoroční nebezpečné umístění ohňostroje před kostelem sv. Vavřince
v Bystřici n.P. – odpověděl starosta Ing. Pačiska – tentokrát bude pro ohňostroj zvoleno jiné
místo.
Pan Šandera – za osadní výbor v Rovném poděkoval vedení radnice za dobrou celoroční
spolupráci.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 19.12.2018

Mgr. Martin Horák
místostarosta města

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

…………………………………….
Bc. Soňa Humpolíčková, ověřovatel zápisu

Ing. Karel Pačiska
starosta města

