Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č.
7 /2008
konaného dne 19.3.2008
v 17.00 hodin,
ve společenské místnosti Domova mládeže při SZeŠ v Bystřici nad Pernštejnem
Přítomni
Členové zastupitelstva : Stanislav Bartoš, PhDr.Vladimír Cisár, Petr Hanzlík, Lenka Jobánková,
MUDr.Pavel Lukša, MUDr.Petr Martínek, Ing.Hicham Nemrah,
Mgr.Miroslav Novák, Ing.Karel Pačiska, Petr Paleček, MUDr.Aleš Ptáček,
MUDr.Miluše Sáblíková, Antonín Tulis, Ing.Zdeněk Vetešník, Bc.Josef
Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, Hanička Pečinková, akad.mal.Karel Rossí, Jiří
Boháč, Ing. Zdeněk Mašík, Petr Macháček
S poradním hlasem
: JUDr. Eva Špatková
Hosté
: vedoucí městských organizací a vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P.
Omluveni
: Ing.Josef Novotný, MVDr. Petr Dvořák
Návrhová komise

- předseda
- členové

:
:
Ověřovatelé zápisu
:
Nesplněné usnesení (termín plnění)
:
Námitky členů zast. proti zápisu č. 6/2007 :

Ing. Bohumil Kotlán
MUDr.Aleš Ptáček, PhDr.Vladimír Cisár
Antonín Tulis, Ing.Hicham Nemrah
Vše splněno
Bez připomínek

Ještě před začátkem jednání předložil starosta zastupitelům ke schválení návrh zastupitele
Petra Hanzlíka o pořizování audiozáznamů z každého zasedání zastupitelstva. Návrh byl
zastupiteli projednán a schválen. Audiozáznam bude nedílnou součástí zápisu.
Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4

Schválení členů návrhové komise
Hlasování

: Pro: 19 Proti: 0

Hlasování

: Pro: 19 Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

4

Schválení ověřovatelů zápisu
Zdržel se: 0

Nehlasoval:

4

Schválení pořadu jednání
Hlasování

: Pro: 20 Proti: 0

Zdržel se: 0

POŘAD
1/ 7
2/ 7

/ 2008
/ 2008

Nehlasoval:

JEDNÁNÍ

Majetkové převody
Zprávy odboru SMI o připravovaných a ukončených investičních akcích

USNESENÍ:
1/7/

3

: Majetkové převody

2008
Popis

: 1)E.ON distribuce a.s.provádí přípojky k jednotlivým novostavbám na Rovinkách,
při revitalizaci našich bytových domů na ulici Okružní, v Rovném, v Pivonicích , při
propojení trafostanic v průmyslové zóně a na základě smluv o budoucích smlouvách
o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni je potřeba tyto věcná břemena
schválit a zhotovit a podepsat smlouvy, které budou vloženy do katastru nemovitostí.
2)Manželé Jobánkovi zakoupili nemovitost na ulici Novoměstské v Bystřici.
Požádali Radu o přikoupení pozemku pro rozšíření zahrady . Na základě doporučení
st. komise byl zhotoven Geometrický plán, Rada s prodejem souhlasí. Záměr byl
zveřejněn .
3) Manželé Pačiskovi jsou vlastníky zahrádky a stavby zahradního domku v lokalitě
Pod Horou.Část pozemku pod stavbou (která není zkolaudována) a část zahrádky je
nevypořádána , poněvadž tyto pozemky patřily p. Karschové(která je nechtěla
Pačiskovým prodat).. Od paní Karschové to město v loňském roce vykoupilo a pro
kolaudaci stavby je nutné majetkoprávní vypořádání, proto je nutné tyto pozemky
prodat. Rada i stavební komise s prodejem souhlasí a doporučují Zastupitelstvu tyto
pozemky prodat. Záměr byl zveřejněn.
4)Při stavbě křižovatky u Penny došlo k několika majetkovým převodům. Zůstal
nevypořádaný úsek staré komunikace u kapličky. Stavbu komunikace již máme
s Krajem Vysočina vyřízenu. Komunikace je naše. Pozemek pod stavbou je ve
vlastnictví ČR- úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad nám
bezúplatně převeden pozemek pod původní komunikací , ale pozemek , který
bezprostředně nesouvisí s komunikací bude převeden úplatně za cenu dle znaleckého
posudku.
5)Při změně hranic katastrálních území Štěpánov a Kozlov v souvislosti přechodu
dvou soukromých nemovitostí do katastrálního území Štěpánov nám v tomto území
zůstala
část rozvodů
městského rozhlasu, která je napojena na rozhlas
Štěpánova.Naproti tomu část pozemku pod cestou na Kozlov je vlastnictví obce
Štěpánov . Dohodl jsem se starostou obce Štěpánov bezúplatný převod vedení
místního rozhlasu do majetku obce Štěpánova a obec Štěpánov nám bezúplatně
převede pozemek pod komunikací na Kozlov.
6) Pro stavbu plánovaného rybníka v katastrálním území Ždánice v rámci akce
revitalizace Rácová byl vybrán pozemek Mgr.Nováka . Panem Novákem byla
dohodnuta směna pozemků. Pro plánovanou směnu jsme koupili pozemek od p.
Londina ( se stejnou výměrou jako je pozemek p. Nováka) Nyní je možné dokončit
bezúplatnou směnu.Stavební komise i Rada souhlasí.
7)Po dlouhých létech byl vyřešen soudní spor ohledně budovy a pozemků starého
Krasu. Nyní už má Kras právoplatné vlastníky a ti nás požádali o prodej pozemku
( bývalý náhon) , který je vlastnictví města . Rada i stavební komise souhlasí , pouze
bylo nutno zhotovit geometrický plán , aby sloupy veřejného osvětlení zůstaly na
našem pozemku a zbytek můžeme prodat.
8)Ve Vítochově bylo zjištěno že nemovitost p. Koubka je historicky přestavěna a
nebyla majetkoprávně vypořádána , část pozemku pod cestou je p. Koubka naopak p.

Koubek má zaplocenu zahrádku, která je zčásti na našem pozemku. Byl vyhotoven
geometrický plán , který zachycuje skutečný stav. Tyto nemovitosti budou vzájemně
vyměněny.Rada i stavební komise souhlasí. Záměr byl zveřejněn.
9)Obdobná situace byla zjištěna u manželů Šoustarových ve Vítochově , kteří koupili
nemovitost po P. Marečkovi.Byl zhotoven geometrický plán , který zachycuje
skutečný stav a nemovitosti budou vzájemně vyměněny. Rada i st. komise souhlasí.
Záměr byl zveřejněn.
10)Manželé Turečkovi nás požádali o prodej stavební parcely v lokalitě Starý dvůr
na Rovinkách . Rada i stavební komise souhlasí. Záměr byl zveřejněn.
11)Pan Nedoma nás požádal o prodej stavební parcely v lokalitě u Rybníčku na
Rovinkách. Rada i stavební komise souhlasí . Záměr byl zveřejněn.
12) V předloňském roce jsme dohodli směnu pozemků v lokalitě Valcha
s vlastníkem p. Smrčkovou. P. Smrčková má pozemek na kterém je umístěna
komunikace do Valchy.Naopak město vlastní pozemky, které jsou uvnitř nemovitosti
p. Smrčkové a přilehlé pozemky, které pro město nemají žádný význam. Mezitím p.
Smrčková zemřela a teď po dokončení dědictví je možné tuto směnu dokončit. Rada
i stavební komise souhlasí. Záměr byl zveřejněn.
13)Pro odvod dešťových vod z průmyslové zóny je nutno udělat několik
majetkových převodů. Pan Žváček z Rodkova chce prodat pouze celé parcely. U
ostatních vlastníků to bude muset řešit geometrický plán, který ještě není zhotoven .
To se bude týkat Agrie Drásov, manželů Hájkových a obce Rodkov.
14)Pro závěrečné vyúčtování třetí etapy chodníku v Rovném je nutno dokončit
majetkoprávní vypořádání. Chodník se dotkl tří vlastníků, s Novotnými a s manželi
Malárovými bude provedeny směnná a kupní smlouva a s ČR- ředitelství silnic a
dálnic bude provedena darovací smlouva.Se všemi těmito vlastníky byly uzavřeny
smlouvy o smlouvách budoucích , v prvních dvou případech směnná a kupní a s ČR
– ŘSD darovací.
15)Poslední etapou majetkového vypořádání s p. Dostálem z Bratrušína je prodej
zbytku cesty v lokalitě u bývalého Školního statku.Již v minulosti bylo dohodnuto ,
že tento pozemek p. Dostálovi město prodá. Pozemek byl zaměřen Geometrickým
plánem dle zadání stavební komise . Součástí převodu bude most umístění na
parcele ve vlastnictví Povodí Moravy s.p.. Podmínkou převodu bude závazek
kupujícího zřídit věcné břemeno s Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na hlavní
kanalizační sběrač, který vede přes převáděný pozemek a dále zřídit věcné břemeno
ve prospěch Povodí , za účelem údržby koryta vodního toku údržby břehových
porostů. Rada i stavební komise souhlasí . Záměr byl zveřejněn.
16) )Manželé Loukotovi nás požádali o prodej stavební parcely v lokalitě Starý dvůr
na Rovinkách. Rada i stavební komise souhlasí . Záměr byl zveřejněn.
17)Vlastníci nemovitosti ( Špatkovi, Dvořákovi a. p. Jančík) na Černém vršku nás
požádali o prodej zahrádek , které dosud měli pronajaty. Dle požadavku st. komise
byl vyhotoven GP a Rada i st. komise souhlasí s prodejem . Záměr byl zveřejněn.

Z jednání : předložený materiál byl projednán s připomínkou PhDr. Cisára
ohledně prodeje historického mostu panu Dostálovi a vyjádřil obavu z jeho možného
zbourání. Ing. Buchta odpověděl, že kupní smlouva bude podmíněna nejenom
zachováním historického mostu, ale i jeho opravou. Během tohoto bodu se dostavil
MUDr.Pavel Lukša : počet zastupitelů 21. Majetkové převody byly schváleny.
Usnesení

: 1)Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje
zřízení práva
odpovídající věcnému břemeni ve prospěch E.ON Distribuce a.s., spočívajícího
v umístění zemního kabelového vedení , jeho provozování a přístupu za účelem
údržby a oprav.Věcná břemena jsou vyznačena geometrickými plány.
a) na p.č. 3058/33 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno se zřizuje
na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH.
(Vařejka)
b) na p.č. 3058/33 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno se zřizuje
na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH.
(Stárek)
c) na p.č. 1847/2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH.
(Veselský)
d) na p.č. 2033/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH.
(Okružní 2 vchody)
e) na p.č. 2033/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 2 400 Kč + DPH.
(Okružní7 vchodů)
f) na p.č. 49/9,309 v k.ú. Pivonice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + DPH.(Knoll)
g) na p.č. 547, 548/1 v k.ú. Rovné. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH.(Kaštyl)
h) na p.č. 1036, 1056, 1057/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno
se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1000
Kč + DPH.( Koktavý)
i) na p.č. 2958/33, 2958/49 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno se
zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1500 Kč
+ DPH.( prům .zóna).
2)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 207/3 o výměře 108 m2 v k.ú. Bystřice
nad Pernštejnem manželům Jobánkovým. Cena 150 Kč/m2.
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č.1506/3 o výměře 1 m2, p.č. 1499/5 o
výměře 9 m2, p.č. 1499/6 o výměře 3m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem manželům
Pačiskovým. Cena 150 Kč/m2.
4)Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č.169/9 o výměře 615 m2
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem z majetku ČR- úřad pro zastupování…do majetku
města.
Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 169/3 o výměře 717 m2 a p.č. 169/10 o
výměře 513 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od ČR- úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových. Cena dle znaleckého posudku.
5) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č.274 o výměře 145 m2 v k.ú.
Kozlov z majetku obce Štěpánov do majetku města Bystřice nad Pernštejnem.
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod rozhlasového vedení
( v současnosti v k.ú. Štěpánov) do majetku obce Štěpánov.Hodnota převáděného
rozhlasového vedení je 15 000 Kč.
6)Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatnou směnu : z majetku Mgr. Nováka do
majetku města přejde p.č.1351/2 (dle PK) o výměře 8910 m2 v k.ú. Ždánice,
z majetku města do majetku Mgr. Nováka přejde 2129/58 o výměře 8910 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem.
7)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 1419/2 o výměře 290 m2 v k.ú. Bystřice
nad Pernštejnem P.Schwarzerovi 1/8, B. Schwarzerovi 3/20, M.Kučerové 2/20 , J.
Schwarzerovi 5/20, F.Schwarzerovi1/4,T. Schwarzerovi 1/8. Cena 150 Kč/m2
8)Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města do majetku p.
Koubka přejde p.č. 484/9 o výměře 66 m2, díl „g“ z p.č.484/2 o výměře 23 m2,
z majetku p. Koubka do majetku města přejde díl „e“ z p.č. 6/1 o výměře 5 m2 a díl
„a“ z st. p.č. 10 o výměře 40 m2 . Vše v k.ú. Vítochov . Rozdíl 44 m2 ve prospěch
města . Cena 20 Kč/m2..
9) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města do majetku
manželů Šoustarových přejde p.č. 484/10 o výměře 64 m2, díl „h“ z p.č. 484/2 o
výměře 1 m2 a díl „m“ z p.č.472/1 o výměře 101 m2, z majetku manželů
Šoustarových do majetku města přejde díl „j“ z p.č. 314 o výměře 180 m2 a díl „o“
z p.č. 316 o výměře 26 m2.Rozdíl 40 m2 ve prospěch manželů Šoustarových.Cena
20 Kč/m2.
10)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 3052/56 o výměře 644 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem manželům Turečkovým. Cena 550 Kč/m2.
11) Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 3052/14 o výměře 883 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem p. Nedomovi . Cena 550 Kč/m2.
12)Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků :z majetku p. Staňkové do
majetku města přejde p.č.1365/3 o výměře 462 m2, z majetku města do majetku p.
Staňkové přejde p.č.1369/1 o výměře 93 m2, p.č. 1365/5 o výměře 15 m2, p.č.
1361/6 o výměře 4 m2, p.č. 1369/3 o výměře 21 m2, p.č.1359/3 o výměře 44
m2,1360/2 o výměře 54 m2,1361/2 o výměře 35 m2, 1359/2 o výměře 14 m2, p.č.
1378/2 o výměře 158 m2, p.č. 1377/1 o výměře 59 m2, p.č. 1376 o výměře 314
m2,p.č.1375/1 o výměře 186 m2, p.č.1377/2 o výměře 7 m2, p.č. 1378/3 o výměře 4
m2, p.č. 1379/1 o výměře 169 m2, p.č. 1374/3 o výměře 1635 m2, p.č. 1373 o
výměře 825 m2. Celková výměra 3637 m2.Vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.
Rozdíl 3175 m2 ve prospěch města Bystřice nad Pernštejnem. Cena 5 Kč/m2.
13)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č2958/25 o výměře 320 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem, p.č. 330 o výměře 1490 m2 v k.ú. Rodkov od. P. Z.

Žváčka. Cena 5 Kč/m2.
14)Zastupitelstvo města schvaluje :
bezúplatnou směnu : z majetku města do majetku J.+J. Novotných přejde díl „b“
z p.č. 558/1 o výměře 6 m2 a díl „ c“ z p.č. 558/1 o výměře 19 m2, z majetku J.+J.
Novotných do majetku města přejde p.č 721/1 o výměře 14 m2 a p.č. 721/2 o výměře
11m2.. Město uhradí daň z převodu nemovitostí.
Bezúplatný převod : z majetku ČR- ředitelství silnic a dálnic přejde do majetku
města p.č. 721/6 o výměře 111 m2 .
Koupi p.č. 721/7 o výměře 8 m2,p.č. 721/8 o výměře 2 m2 a díl „d“ z p.č. 556/2 o
výměře 8 m2 od manželů Malárových. Cena 20 Kč/m2 + úhrada daně z převodu
nemovitostí.
Vše v k.ú. Rovné
15)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 1401/1 o výměře 683 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem. Podmínkou převodu je uzavření smlouvy o věcném
břemeni ve prospěch Svazu vodovodů a kanalizací spočívající v právu vedení
kanalizačního sběrače , jeho údržby a oprav. Další podmínkou je uzavření smlouvy o
věcném břemeni ve prospěch Povodí Moravy s.p. spočívající v právu přístupu za
účelem údržby vodního toku a údržby břehových porostů.Cena 20 Kč/m2. Součástí
převodu je i most umístěný na p.č. 3223/1. Cena za most je 1 Kč.Podmínkou je
zachování mostu v původní podobě.
16)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 3058/52 o výměře 679 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem manželům Loukotovým. Cena 550 Kč/m2.
17) Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č . 3087/13 o výměře 155 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem manželům Dvořákovým . Cena 150 Kč/m2.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 3087/14 o výměře 152 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem p. Z. Jančíkovi . Cena 150 Kč/m2.

Hlasování
Zodpovídá
Termín

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 3087/15 o výměře 151 m2 v k.ú. Bystřice
nad Pernštejnem manželům Špatkovým. Cena 150 Kč/m2.
: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2
:
:

2/7/2008

: Informace o investicích

Popis

: Navazuji na již zavedenou tradici a předkládám zprávy o připravovaných a
ukončených investicích za období od předešlého zasedání Zastupitelstva. Protože
zimní období je z hlediska investiční činnosti spíše okurkovou sezónou, předkládám
v příloze pouze 3 zprávy týkající se revitalizace paneláků na S II, 5. etapy muzea a
rybníku Argentina.
Z jednání : o předloženém materiálu pohovořil Ing.Aleš Sitař, zastupitelé neměli
žádné připomínky a materiál schválili. PhDr.Cisár navázal na výčet dokončených
a připravovaných investičních akcí města a všechny přítomné pozval v sobotu
26.dubna ve 14.00 hodin na slavnostní otevření části muzea, kde nyní probíhá
rekonstrukce za 25 mil. Kč. Jsou restaurovány malby z doby pozdního rokoka a tato

Usnesení

:

Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:

část by měla sloužit k výstavám a k pořádání koncertů ZUŠ Bystřice n.P. Účast při
slavnostním otevření přislíbili např. bývalý ministr financí pan Sobotka, nynější
ministr kultury, významní představitelé KÚ kraje Vysočina a další.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace Odboru správy majetku a investic o
přípravě a realizaci investic dle přílohy.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2
Sitař
usnesením

Různé :
Tajemnice JUDr. Eva Špatková informovala zastupitele o personálních změnách na
Městském úřadě, v TS města a.s., v komisích výstavby a životního prostředí. Tuto informaci
vzali zastupitelé na vědomí.
Starosta Ing. Karel Pačiska seznámil zastupitele se statistickými údaji ohledně obyvatel
našeho města jako je počet narozených dětí, počet zemřelých, svateb, rozvodů apod. –
zastupitelé jeho zprávu vzali na vědomí.
Místostarosta Bc.Josef Vojta pohovořil o rekonstrukci chodníků, kanalizace, parkoviště,
dokončení oprav balkonů, výstavbě kanálu K Ochozi ( firma ZDT ), o přípravě revitalizace
náměstí, budování parkoviště u Polikliniky – zde je možnost získat dotaci až 70%,
modernizaci hřiště při ZŠ na ulici Nádražní, zateplení a výměně oken na obou ZŠ v Bystřici,
vybudování chodníku na ulici Na Kameníku a od čističky po ulici Na Příkopech – zastupitelé
vzali na vědomí.
Starosta Ing. Pačiska ještě upozornil na připravovanou akci výměny oken na Sídlišti I –
zastupitelé informaci vzali na vědomí a po té se zapojili do interpelace členů ZM.
Interpelace členů zastupitelstva města :
Pan Hanzlík – kritizoval vykácení stromů pouze z jedné strany na ulici Dr.Veselého při
opravě chodníků a doporučil vykácet stromy po obou stranách ulice, aby se v budoucnu
nemusel při výměně stromů narušovat nově vybudovaný chodník. Odpověděl místostarosta a
Ing.Klimeš, vše bylo konzultováno s firmou Ing. Pěty, dojde k nové výsadbě stromů s tím, že
levý chodník bude bez stromů, ty budou vysazené za plotem v zahradě. Pan Hanzlík ještě
poznamenal, že by Město Bystřice n.P. mělo raději při podobných akcích spolupracovat
s Agenturou ochrany životního prostředí, než s firmou Ing.Pěty. Odpověděl Ing.Klimeš,
Město Bystřice n.P. spolupracuje jak s Agenturou ochrany životního prostředí, tak i s firmou
Ing.Pěty.
Ing.Mašík – vznesl dotaz ohledně výstavby zimního stadionu v Bystřici n.P., s výstavbou
souhlasí a pro Bystřici a okolí bude velkým přínosem. Konstatoval však, že dle jeho názoru
je zbytečně velký a drahý. Odpověděl mu místostarosta Bc.Vojta a dodal, že má špatné
informace, nejedná se o původní projekt, který Ing. Mašík viděl, proběhlo několik jednání a
původní studie byla upravována na základě konzultací s majetkáři a sportovci. Současný
rozpočet ohledně výstavby zimního stadionu je přijatelný. Místostarosta pouze s politováním
konstatoval, že ho mrzí neúčást Ing.Mašíka na jednáních kolem výstavby zimního stadionu.
Diskuse :
Ing. Ivan Kučera – vznesl dotaz ohledně vybudování tréninkového tenisového kurtu.
Odpověděl starosta Ing.Pačiska – vše je teprve v jednání, je potřeba vyřešit asfaltovou plochu
pro skateboard, tréninkové hřiště pro házenkáře a tenisty. Starosta navrhl Ing. Kučerovi, aby
si s ním zástupci Tenisového klubu domluvili schůzku, kde by se vše dojednalo. Ing. Kučera
souhlasil.
Pan Veteška – dotazoval se na telefonní číslo pana Knébla z centra prevence – Nadosah, pan
starosta mu doporučil, aby se stavil nebo zavolal na MěÚ, kde mu bude telefonní číslo
sděleno. Pan Veteška souhlasil.
Oldřich Novotný – ve svém projevu kritizoval v našem městě následující :

zrušení živého plotu v ulici Příční, skácení javorů u hřbitova, dle jeho názoru zeleně ve
městě ubývá a nové stromy se nevysazují. Dotazoval se, jestli město počítá se zelení do
budoucna, jaké má plány a koncepci
- stávající zeleň, keře, trávníky, květiny jsou v katastrofálním stavu, nepečuje se o zeleň, na
jaře se neprořezávají stromy a když, tak neodborně. Dle jeho názoru městu chybí odborný
zahradník, který by se o zeleň ve městě fundovaně staral
- poukázal na spoustu nových vodotečí a plynotečí, kterých je ve městě spousta a které by
se v dnešní technické době již daly nahradit modernějšími značkami – např.GPS
- přemýšlet při umísťování dopravních značek, nedávat vždy nové a nové sloupky, ale
využívat i stávajících sloupů veřejného osvětlení
- špatné parkování aut, která devastují zelené plochy ve městě. Je potřeba řidičům alespoň
dát za sklo upozornění, že jim hrozí pokuta ve výši 30.000,- Kč.
Zastupitelé vyslechli jeho připomínky a starosta Ing. Pačiska doporučil panu Novotnému, aby
se se svými návrhy obrátil na odbory DSH, OŽP, OÚP nebo příslušné komise, kde se mu
budou odborní referenti věnovat a řešit s ním jeho návrhy. Pan Oldřich Novotný souhlasil.
Pan Kunc – vznesl dotaz ohledně umístění turistických tabulí do našich obcí. Odpověděl
místostarosta Bc.Vojta, město má v plánu tuto akci zrealizovat, jakmile budou vypsány
granty z Fondu Vysočiny.
Paní Pechová – poděkovala za článek na téma parkování ve městě, který vyšel v Bystřicku,
pouze chtěla vědět, kdo a jak bude kontrolu vykonávat – odpověděl starosta – město jedná
v této věci s hlídací agenturou LARN a s výsledkem jednání budou občané seznámeni
v měsíčníku Bystřicko. Dále se dotazovala na článek v Bystřicku na téma oběti komunistické
éry, kde v závěru bylo přislíbeno pokračování na toto téma a dosud pokračování nebylo.
Odpověděl Mgr.Radek Vojta, článek neměl velký ohlas a bylo třeba uveřejnit důležitější
témata. Ale s pokračováním se počítá.
-

Schválení usnesení č. 7/2008
Popis
Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

: Návrh usnesení č. 7/2008 ze zasedání Zastupitelstva města Bystřice n.P. přečetl
předseda návrhové komise Ing.Bohumil Kotlán, zastupitelé neměli žádné
připomínky a schválili jej.
: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje usnesení Zastupitelstva
města č. 7/2008
: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4
: JUDr. Eva Špatková
: Usnesením

V Bystřici nad Pernštejnem dne 19.3.2008

Bc. Josef Vojta
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

