Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č. 7 /2016
konaného dne 26.01.2016
v 16:30 hodin,

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem
Přítomni
Členové zastupitelstva : Mgr.Vlasta Moncmanová, Mgr.Alois Bouček, Petr Hanzlík, Ing.Zdeněk
Mašík, Ing.Hicham Nemrah, Ing.Emil Ondra, Ing.Karel Pačiska, Hanička
Pečinková, MUDr.Miluše Sáblíková, Antonín Tulis, Mgr.Josef Vojta,
Ing.Bohumil Kotlán, Mgr.Martin Bárta, Mgr.Martin Horák, Ing.Vít
Novotný, Josef Soukop, MVDr .Petr Dvořák, Ing.Pavel Koscielniak, Ing.
Josef Samek, akad. mal. Karel Rossí, PhDr.Vladimír Cisár
S poradním hlasem
: JUDr.Eva Špatková
Hosté
: Vedoucí odborů MěÚ Bystřice nad Pernštejnem
Omluveni :
Nepřítomni :
Ověřovatelé zápisu

Mgr. Miroslav Novák
Mgr. Miroslav Novák
- Petr Hanzlík
- Ing. Vít Novotný

Schválení ověřovatelů zápisu
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0
Počet přítomných zastupitelů : 20

Zdržel se: 2

Nehlasoval:

4

Schválení pořadu jednání
Hlasování

: Pro: 21 Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval:

1

Během předkládání Pořadu zasedání starostou města Ing.Pačiskou se dostavili akad. mal.
Rossí a Ing. Nemrah – počet zastupitelů : 22 ! Starosta navrhl vypustit z dnešního jednání
bod č.2), zastupitelé souhlasili a poté vyjma bodu „č.2) Žádost o dotaci z programu MŠMT –
SK“ Pořad zasedání schválili.

POŘAD ZASEDÁNÍ
1/ 6
2/ 6
3/ 6

/ 2015 Žádost o dotaci z programu MŠMT – Tenisový klub
/ 2015 Žádost o dotaci z programu MŠMT - SK
/ 2015 Koupě pozemků v průmyslové zóně

USNESENÍ:
01/07/2016 : Žádost o dotaci z Programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2016
na projekt Stavební úpravy zázemí Tenisového klubu Bystřice n. P.

Popis

: Projekt je připraven od roku 2013. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího objektu
šaten a zázemí TK, který slouží členům klubu i veřejnosti. Přístavbou vznikne i krytý
přechod z budovy do haly a umožní se tím i zimní využití areálu. V minulých letech
žádal o dotaci Tenisový klub jako nájemce prostoru. Nově o dotaci může žádat
pouze vlastník objektu, proto žádost připravuje město.
Celková částka projektu je 2 859 351,- Kč, spoluúčast města je minimálně 40% 1 159 351 Kč, požadovaná dotace je 60% - 1 710 000 Kč. Spoluúčasti bude hrazena
z investiční rezervy města.
Z jednání : Tento bod předložil zastupitelům ke schválení starosta Ing.Pačiska, ti jej
projednali bez připomínek a schválili.

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje podání žádosti o dotaci a
dofinancování projektu ve výši 40 % z celkové částky.
Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1
Zodpovídá : Mgr. Josef Vojta
Termín
:
Usnesení

03/07/2015
Popis

: Koupě pozemku v průmyslové zóně
: Minulé zastupitelstvo v prosinci schválilo odkup pouze částí pozemků , které jsou

ve vlastnictví firmy K. Hartwall s.r.o. . Tento odkup byl spojen s plánovanou akcí
rozšíření sítí pro připravovanou akci firmy REAP Investments s.r.o. Vzhledem
k tomu , že firma Cooper Standard Automotive česká Republika s.r.o. projevila
zájem investovat v Bystřici nad Pernštejnem ( Bližší informace v dalších
materiálech) . Proto se jeví jako nezbytné koupit oba pozemky od firmy K. Hartwall
s.r.o. celé nikoli část , protože požadovaných 4,5 Ha pro Cooper Standard
Automotive česká Republika s.r.o. se bez těch pozemků od firmy K. Hartwall
neobejdou. Zastupitelstvo by mělo revokovat usnesení Zastupitelstva města ze
16.12.2015 a nově schválit koupi 2 celých parcel od K. Hartwall s.r.o.
Z jednání : Materiál předložil zastupitelstvu ke schválení starosta. Ing. Kotlán
vznesl dotaz, který se týkal finančních záležitostí při koupi pozemku. Na jeho dotaz
odpověděli starosta a místostarosta a poté byl tento bod schválen.
Usnesení

: Zastupitelstvo města revokuje svoje usnesení ze

Zastupitelstva města ze dne
16.12.2015 pod článkem 9 majetkové převody bod 11 a nově schvaluje koupi
pozemků p.č. 2958/9 o výměře 9073 m2 a p.č. 2958/30 o výměře 61 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem od firmy K. Hartwall s.r.o. Cena 340 Kč/m2.
: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
: karel paciska, josef vojta, ivan buchta, tomáš straka

Hlasování
Zodpovídá
Termín

:

Různé :
Starosta podal zastupitelům informace :
- o historickém majetku LSO
- o vlajce pro Tibet
- o konání masopustu na Edenu a v MŠ.

Interpelace členů Zastupitelstva města :
Mgr.Moncmanová – za širokou veřejnost vznesla připomínku ohledně nepravidelné doby pro
bruslení pro veřejnost z důvodu konání hokejových zápasů. Zastupitelé se shodli na tom, aby
se bruslení pro veřejnost konalo vždy ve stejnou hodinu – Mgr. Svoboda vzal tento požadavek
na vědomí a zajistí nápravu.
Ing.Mašík – vznesl dotaz ohledně svícení na oválu – odpověděl starosta a místostarosta.
Paní Pečinková – promluvila za obyvatele, kteří bydlí v městských bytech, a kterým byla
vyměněna okna. Stěžují si, že plastová okna netěsní tak, jak by měla. Odpověděl starosta –
občané ať se obrátí na OBH a tyto závady se budou řešit v rámci reklamace.
Ing.Novotný – pozval všechny přítomné do kulturního domu na projekci dokumentu „O
celosvětovém hledání úložiště pro radioaktivní odpad“. Akce teprve bude v nejbližší době
oznámena a zveřejněna.
Diskuse občanů :
Žádný z přítomných občanů se do diskuse nepřihlásil.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.01.2016

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

…………………………………….
Petr Hanzlík, ověřovatel zápisu

…………………………………….
Ing.Vít Novotný, ověřovatel zápisu

