
M ě s t o   B y s t ř i c e   n a d   P e r n š t e j n e m 
 
   

ZÁPIS  
ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 

Bystřice nad Pernštejnem  
č. 12 /2009 

konané dne  24.6.2009 
v 16:00 hodin, 

v malém sále Kulturného domu v Bystřici nad Pernštejnem 
 

Přítomni   
Členové zastupitelstva : Stanislav Bartoš, Jiří Boháč, PhDr.Vladimír Cisár, Lenka Jobánková, 

MUDr.Pavel Lukša, Petr Macháček, MUDr.Petr Martínek, Ing.Zdeněk 
Mašík, 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, MVDr.Petr Dvořák, Hanička 
Pečinková, akad.mal.Karel Rossí, Petr Hanzlík, Ing.Bohumil Kotlán 

S poradním hlasem : Mgr.Radek Vojta 
Hosté : Vedoucí městských organizací a odborů MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
Omluveni                      : Ing.Josef Novotný, JUDr. Eva Špatková 
 
Návrhová komise                  - předseda : Ing.Bohumil Kotlán 
                                                - členové : Hanička Pečinková, Petr Macháček 
Ověřovatelé zápisu : Antonín Tulis, Ing.Zdeněk Vetešník 
Nesplněné usnesení (termín plnění) : Vše splněno 
Námitky členů zast. proti zápisu č. 11/2009 : Bez připomínek 
 

Schválení členů návrhové komise  
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
 

Schválení pořadu jednání 
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:  3 
 

P O Ř A D     J E D N Á N Í 
1 /  12 / 2009 Pojmenování ulice – Strojírenská 
2 /  12 / 2009 Souhlas s přijetím revolvingového úvěru 
3 /  12 / 2009 Schválení změny č.6 ÚP sídelního útvaru Bystřice n.P. 
4 /  12 / 2009 Smlouva o společné správě lesa Holotín 
5 /  12 / 2009 Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Ludmila 
6 /  12 / 2009 Zpráva o investicích 
7 /  12 / 2009 Majetkové převody 
8 /  12 / 2009 Zrušení členství ve sdruženích SOV a ESOM 
9 /  12 / 2009 Rozpočtová opatření 
10 / 12 / 2009 Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2008 
 

U S N E S E N Í : 



  1/12/2009 : Pojmenování ulice – Strojírenská   Pojmenování ulice - Strojírenská 
Popis : V současné době  se buduje nová komunikace na ul. Průmyslová, na které bude 

v budoucnu možné vybudovat další sídla firem. Z tohoto důvodu je vhodné nové 
pojmenování pro novou ulici. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit nový 
název ulice Strojírenská. 
 
Z jednání :  zastupitelé předložený návrh projednali bez připomínek a schválili.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem rozhodlo  v souladu s ust. § 84 odst. 2 
zákona o obcích s účinností od 1.7.2009 o názvu nově vybudované ulice 
„Strojírenská“ navazující kolmo na ulici Průmyslová dle přiloženého orientačního 
plánu města. 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Vojta 
Termín : usnesením 
 
2/12/2009 : Souhlas s přijetím revolvingového úvěru  
Popis : Při podpisu smlouvy na revitalizaci náměstí fi DIRS, se firma zavázala, že převážná 

většina investice bude provedena v roce 2009. Zkrátí se realizace revitalizace 
náměstí a provoz bude obnoven o půl roku dříve, než jsme plánovali při sestavení 
rozpočtu na rok 2009. Tím pádem bude převážná část investice profinancována 
v roce 2009. Celkový investiční výdaj v roce 2009 bude tedy činit 85 860 tis. Kč. 
V té chvíli jsme postaveni před skutečnost, že naše potřeba financí bude v určité 
chvíli III. čtvrtletí 2009 - 101.102 tis. Kč. Tuto částku pokryjeme z vlastních zdrojů 
dle předpokladu ve výši 46 102 tis.Kč, zbývající část jsme nuceni pokrýt z úvěru, 
který bude čerpán dle potřeby od srpna 2009. Zvolili jsme revolvingový úvěr, kde by 
hranice čerpané částky byla 55 mil. Kč.   
V květnu 2009 se upřesnil harmonogram revitalizace náměstí a tím i potřebných 
plateb. Při realizaci předpokládáme, že příjem dotace  bude v listopadu 2009 ve výši 
17 568 tis. Kč, další část dotace 29.157 tis. Kč a 5.386 tis. Kč přijmeme v roce 2010. 
Následně na to jsme 19.5.2009 vypsali výběrové řízení na poskytnutí překlenovacího 
a investičního úvěru. V den uzávěrky jsme zjistili, že žádná z oslovených 7 
největších bank v zemi se nechce účastnit výběrového řízení. Toto je přímý důsledek 
finanční krize v ČR, nastal úplný obrat situace, na konci roku 2008 jsme měli 
předběžné nabídky bank – České spořitelny, KB, ČSOB atd. 
Obrátili jsme se tedy na KB, která je naší osobní bankou, spravuje veškeré naše 
prostředky na účtech a v této chvíli jednáme o poskytnutí revolvingového úvěru.  
KB přislíbila tento obchod provést. Podpis úvěrové smlouvy bude v červenci 2009. 
 
Z jednání : tento návrh předložila k projednání Ing.Jurošová, zastupitelé jej bez 
připomínek projednali a schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje zřízení revolvingového 
úvěru ve výši 55 mil Kč a současně zmocňuje statutárního zástupce - starostu města 
Ing. Pačisku k uzavření úvěrové smlouvy.   

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : usnesením 
 
3/12/2009 : Schválení  změny č.6 územního plánu sídelního útvaru Bystřice n.P.  



Popis : Na základě schváleného návrhu zadání změny č.6 územního plánu sídelního útvaru 
Bystřice nad Pernštejnem a projednaného návrhu změny č.6 na společném jednání 
s dotčenými orgány a na veřejném jednání s veřejností předkládá odbor územního 
plánování a stavebního řádu zastupitelstvu města ke schválení změnu č.6, která 
obsahuje tyto dílčí změny:  
6.01 změna křižovatky silnic I/19 a II/357 - lokalita u Penny marketu  
6.02 změna křižovatky silnic I/19 a II/388 - lokalita u ČOV  
6.03 změna plochy veřejné zeleně a bydlení na plochu pro občanské vybavení 

(garáže) v proluce na Černém vršku 
6.04 návrh propojení Sídliště I. a klidové zóny podél řeky Bystřice k Domanínku pěší 

trasou a cyklostezkou 
 
Z jednání : Před projednáváním tohoto bodu se dostavili  pan Hanzlík a 
MUDr.Lukša – počet zastupitelů : 22!  Předložený návrh zastupitelé projednali bez 
připomínek a schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města neschvaluje  návrh  změny č.6 územního plánu sídelního útvaru 
Bystřice n.P. a vrací jej pořizovateli k opětovnému projednání s tím, že požaduje do 
změny č.6 územního plánu sídelního útvaru Bystřice n.P. zařadit připomínky (Město 
Bystřice, Bohumír Dostál)  uvedené v Návrhu na vydání změny č.6 územního plánu 
sídelního útvaru Bystřice n.P. 
 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Tomáš Straka 
Termín :  
 
4/12/2009 : Smlouva o společné správě lesa HOLOTÍN 
Popis : Lesní majetek Holotín je v podílovém spoluvlastnictví obcí Dalečín, Písečné a města 

Bystřice nad Pernštejnem. Celková výměra lesa je 108 ha. Obce tento majetek 
spravují na základě smlouvy o společné správě lesa Holotín ze dne 15.2.1993. 
V roce 2008 byla zvolena nová lesní komise a jejím prvotním úkolem bylo 
vypracovat novou smlouvu a tím upřesnit práva  a povinnosti obcí.  
Zastupitelstvu předkládám návrh nové smlouvy, která nabude platnosti po schválení 
v zastupitelstvech jednotlivých obcí v nejbližší možné době a po podpisu 
zúčastněných stran. Poté bude následovat uzavření nájemní smlouvy s LSO s.r.o, 
která je správcem lesního majetku Holotín.   
 
Z jednání :  předložený návrh Ing.Jurošovou zastupitelé projednali bez připomínek a 
schválili.  
   

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje Smlouvu o společné 
správě lesa „Holotín“. 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : usnesením 
 
   5/12/2009 : Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Ludmila 
Popis : V krátké době podruhé se vracíme k daru Nadačnímu fondu Ludmila a to s velkou 

částkou.  Důvodem je fakt, že paní Valová v rámci zdaňovacího období 2008 
provedla velké, mimořádné a neopakovatelné zdanění. V jeho důsledku jste již 



v prosinci 2008 schválili dar Nadaci ve výši 1.488.240,- Kč, který byl vypočten ze 
záloh na daň zaplacených paní Valovou během roku 2008. Nyní podala paní Valová 
daňové přiznání a doplatila daň, takže nastává chvíle, kdy je třeba se s ní ( resp. 
s Nadačním fondem Ludmila ) dorovnat. 
 
Výše daru vyplývá z níže uvedeného výpočtu. 
Celková daňová povinnost činí 23.146.230 Kč, od toho je nutno odečíst zálohu 
zaplacenou na závislé činnosti ve výši 2.025 Kč, takže vychází 23.144.205 Kč. 
Městu je z toho převedeno  30 %, tj. 6.943.261,50 Kč a z toho bude formou daru 
vyplaceno dle dohody 65 %, což činí 4.513.120 Kč. Loni jsme v prosinci vyplatili 
výše uvedených  1.488.240 Kč, tudíž k výplatě formou daru zbývá 3.024.880 Kč. 
 
Celkový výnos z akce „Valová“ za rok 2008 pro město pak činí 2.430.142,- Kč. 
Informaci o výnosech daňového ráje celkem přeložím příštímu zasedání 
Zastupitelstva ( nyní teprve finanční úřad zpracovává většinu daňových přiznání ). 
 
Z jednání : zastupitelstvo tento bod projednalo a schválilo s tím, že ukládá odboru 
financí a obecního živnostenského úřadu MěÚ provést rozpočtové opatření ve výši 
3.024.880,- Kč k poskytnutí finančnímu daru Nadačnímu fondu Ludmila. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.024.880,- Kč 
Nadačnímu fondu Ludmila se sídlem Mezi Domky 4/2243, 130 00 Praha, IČO 
27565530 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Sitař 
Termín : výplata neprodleně po schválení 
 
   6/12/2009 : Zprávy o investicích  
Popis : Předkládám soubor 6 zpráv o investicích, které zahrnují akce připravení a případně 

již spuštěné v 1. polovině roku 2009. 
Žádná z akcí, která byla v dřívějších zprávách předložena jako připravovaná, nebyla 
v tomto období dokončena, takže na kontě Zpráv o ukončených akcích je tentokrát 
nula. 
Z jednání :  zprávy vzali zastupitelé na vědomí a bez připomínek je schválili. 
 

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

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Sitař 
Termín : usnesením 
 
  7/12 /2009 : Majetkové převody    
Popis : 1.2.) Na Rovinkách E.ON provádí přípojky k rodinným domů. Část přípojky leží 

vždy na našem pozemku. Na základě smluv o budoucím věcném břemeni lze po 
předložení geometrického plánu zhotovit smlouvu o zřízení věcného 
břemene.Smlouvy jsou na dobu neurčitou a jsou úplatné  
 
3)V Domaníně nás manželé Dundálkovi žádali o prodej části parcely , která je 
vjezdem k jejich domu.Sousední pozemky jsou jejich vlastnictvím. Na základě 
závěru stavební komise byl vyhotoven geometrický plán . Záměr o prodeji byl 



zveřejněn . St. Komise i Rada doporučují Zastupitelstvu města tento převod ke 
schválení. 
 
4)V Domaníně  byl se zástupci Kraje projednán bezúplatný převod pozemku 
navazujícího na komunikaci a přes který vede naše cesta ke stavebním 
pozemkům za bytovkami. Pro převod je nutné schválení Zastupitelstva, že tento 
pozemek město bezúplatně přijme. 
 
5) Asi čtyři roky se potýkáme s problémem duplicitního vlastnictví k některým 
pozemkům. Pokusím se krátce nastínit , jak tento problém vznikl.V devadesátých 
létech jsme si nechávali zapsat  majetek města ve všech katastrálních územích 
obce i v katastrálních územích jiných obcí.Tento zápis na Katastrálním úřadě 
probíhal na základě zákona 172/91 Sb. Zapisovali se dva druhy majetku – jeden 
historický a druhý ke kterému mělo město ke dni účinnosti shora uvedeného 
zákona tzv. právo hospodaření.Historický majetek byl ten , který mělo město 
(obec) na svém listu vlastnictví ke dni 31.12.1949. Majetek s právem 
hospodaření byl ten , který ke dni účinnosti zák. 172/91 Sb. Byl v naší správě a 
to tak , že jsme s ním skutečně hospodařili. Např. že jsme ho pronajímali 
apod.Tento majetek byl zapsán, pokud v uplynulých letech nepřešel na třetí 
osobu např. kupní, směnnou , či darovací nebo jinou smlouvou a byl ke dni 
účinnosti zákona zapsán na státu. Kromě tohoto existoval majetek , který byl 
zapsán na listu vlastnictví č.10 001 a vlastník byl ČR- MěNV  Bystřice nad 
Pernštejnem.V roce 2004 dostaly obce dopis od Katastrálního úřadu , aby 
požádaly o zápis tohoto majetku, který byl zapsán na LV 10 001, vyjma pozemků 
vodních a lesních.Na začátku roku 2005 jsme o toto požádali a Katastrální úřad 
tento zápis provedl. Cca 3 měsíce od zápisu tohoto majetku na náš LV  stejnou 
operaci  provedl ČR- Pozemkový fond. Katastrální úřad vyhověl i této žádosti o 
zápis a tím vznikl list vlastnictví na které jsou uvedeni 2 vlastníci a tím vzniká 
duplicitní vlastnictví.Duplicitní vlastnictví se týká čtyř katastrálních území : 
Lesoňovice, Bratrušín, Domanínek a Dvořiště. S průběhem let se začal měnit 
názor Katastrálního úřadu  o skutečném stavu vlastnictví a v současné době už 
katastrální úřad uznává , že tyto pozemky neměly být zapsány do majetku města. 
Opravit sám to ovšem neumí a tak doporučuje oběma stranám tzv. souhlasné 
prohlášení, ve které jedna strana uzná vlastnictví strany druhé. Nyní nám přišel 
dopis od Pozemkové fondu ve které je jejich výklad i s podpůrným stanoviskem 
Katastrálního úřadu. My by jsme měli prokázat , že jsme s předmětnými 
pozemky ke dni účinnosti zákona 172/91 hospodařili, respektive , že jsme k nim 
měli právo hospodaření. Problém je ten , že toto nejsme schopni prokázat. 
Většina nájemních smluv vzniká až v roce 1992 a v dalších letech.Z toho 
vyplývá , že nejsme schopni doložit podmínku, která zápis majetku  
podmiňuje.Duplicita se týká shora uvedených katastrálních území a to u 26 
parcel o celkové výměře 31 987 m2 (3,1 Ha.) Z toho je 23 820 m2 v k.ú. 
Lesoňovice v silnici I/19, kde jednoznačně nejsme schopni doložit právo 
hospodaření a tak zbývá 8 167 m2 ve třech zbývajících katastrech.Pozemkový 
fond navrhuje souhlasné prohlášení ve které jedna strana uzná vlastnictví strany 
druhé . Pozemkový fond dále dokládá , že některé obce , kterých se toto týká , že 
souhlasné prohlášení s Fondem uzavřely.Nás v současnosti toto omezuje 
v souvislosti s naplánovanými cyklostezkami, protože jdeme přes některé tyto 
pozemky v k.ú. Domanínek . Abychom mohli doložit Stavebnímu úřadu  
požadované doklady , abychom získali patřičná povolení pro žádosti o dotace  , 



musí  u těch dotčených parcel být jednoznačné a nezpochybnitelné vlastnictví . 
Domnívám se , i po konzultaci na Katastrálním úřadě, že bychom měli toto 
souhlasné prohlášení uzavřít a tím  už tento problém definitivně vyřešit. 

 
Z jednání :  návrh byl zastupitelstvem projednán bez připomínek a schválen takto : 

 
Usnesení  :

  
1)Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy 
E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení kabelového vedení NN a jeho 
údržby a oprav na p.č. 3052/30 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč+ 
DPH. 
 
2) )Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy 
E.ON Distribuce a.s. spočívající v právu uložení kabelového vedení NN a jeho 
údržby a oprav na p.č. 3058/46,3058/47 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 
2000 Kč+ DPH. 
 
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 472/2 o výměře 67 m2 vk.ú. 
Domanín manželům Dundálkovým . Cena 20 Kč/m2. 
 
4) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č. 1186/2 o výměře 1 105 
m2 v k.ú. Domanín z majetku Kraje Vysočina do majetku Města Bystřice nad 
Pernštejnem 
 
 
5)Zastupitelstvo města schvaluje  souhlasné prohlášení mezi Městem Bystřice 
nad Pernštejnem a ČR- Pozemkový fond . Souhlasné prohlášení uznává 
vlastnictví pozemků pro ČR- Pozemkový fond v  K.ú. Lesoňovice  p.č. dle PK 
447, 446, 476, K.ú. Bratrušín p.č. 41/6, 41/14, 54/10. K.ú. Domanínek p.č. 83/2, 
86, 94, 107/4, 107/6, 107/11, 110/2, 113, 136/9, 142/7, 142/9, 142/16, 142/18, 
158/7, 158/9 . K.ú.Dvořiště 4/2, 26/2, 162/10, 345, 370/2. 
 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1  
Zodpovídá :  
Termín :  
 
8/12/2009 : Zrušení členství ve sdruženích SOV a ESOM 
Popis : Sdružení obcí Vysočiny – SOV bylo založeno a zapsáno v rejstříku Krajského úřadu 

Vysočina v roce 2000. Po schválení zastupitelstvem města Bystřice n.P. se naše 
město stalo řádným členem s povinností platby členských příspěvků. Pro rok 2008 je 
tento příspěvek 61 481 Kč čili 7,- Kč/obyvatele.  
SOV je přirozeným partnerem Kraje Vysočina, kdy zástupci obcí mají možnost 
komunikovat s krajem o tom, co je pro jejich obyvatelstvo potřebné. Po 9 letech 
činnosti sdružení obcí „uvažuje o možnosti pravidelných setkání, kdy by zástupci 
kraje diskutovali o aktuálních problémech. Členem SOV je 104 obcí kraje Vysočina 
– to je 57,31 % z celkového počtu obcí. Sdružení se schází 2x ročně, ve stanovách je 
povinnost zasílat členům přehled hospodaření. V současné době jako jedinou činnost 
nabízí obcím možnost spolupráce s reg. agenturou za účelem zpracování žádosti o 
dotace – možnost částečného financování zpracování žádosti.  



Výsledky činnosti sdružení nejsou viditelné. Navrhujeme zrušení členství v SOV. 
Energetické sdružení obcí jižní Moravy – ESOM bylo založeno v roce 1994 a 
zapsáno v rejstříku Jihomoravského kraje. Po schválení zastupitelstvem města 
Bystřice n.P. se naše město stalo řádným členem s povinností platby členských 
příspěvků. Pro rok 2008 je tento příspěvek 4827,- Kč čili 0,55 Kč/obyvatele  
Základní činností ESOM je zajišťovat výkon fce akcionáře na valných hromadách 
společnosti Jihomoravská plynárenská a.s., a všem členským obcím zasílat 
informace o jejich průběhu a výsledku. Pro město Bystřice je tato činnost 
bezpředmětná, valných hromad JMP se účastníme jako vlastníci akcií.  
Dále sdružení jedná s poslanci parlamentu ČR o odstranění rozporu mezi zájmy 
distributorů energií a odběratelů energií. Chtějí odstranit diskutabilní poplatky za 
připojení a dodávky energie a povinnost úhrady nákladů na zřizování přípojek. 
Dále sledují problematiku investic obcí do plynárenské infrastruktury a v návaznosti 
na dosahované hospodářské výsledky spol. JMP a.s. prosazovat úpravu výše 
nájemného. 
Probíhá úzká komunikace s ERÚ. 
Výsledky činnosti sdružení nejsou viditelné. Navrhujeme zrušení členství v ESOM   
 
Z jednání :  zastupitelé bez připomínek návrh schválili, k tomuto bodu se vyjádřil 
pouze Ing.Kotlán a konstatoval, že je pro zrušení členství  našeho města v SOV a 
ESOM.  
 

A Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje záměr ukončit členství 
v SOV a ESOM 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : usnesením 
 
9/12/2009 : Rozpočtová opatření 
Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření 

výdajového č. 1 a příjmového č. 1 v souvislosti se změnou financování revitalizace 
náměstí.  
Z jednání :  předložený návrh byl bez připomínek schválen. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtového opatření výdajového č. 1 a 
příjmového č. 1 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : usnesením 
 
10/12/2009 : Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2008 
Popis : Odbor financí a OŽU tímto předkládá Závěrečný účet města Bystřice nad 

Pernštejnem za rok 2008, který byl projednán Finančním výborem a Radou města 
Bystřice n.P. a bez výhrad doporučen ke schválení Zastupitelstvu. Podrobný popis 
včetně celkových přehledů je přiložen v příloze. 
 
Z jednání :  k tomuto bodu se vyjádřil Ing.Kotlán, předseda Finančního výboru, 
konstatoval, že hospodaření města Bystřice n.P. skončilo s kladným salvem a 
doporučil jej zastupitelstvu ke schválení. Ze zastupitelů vznesl dotaz pouze pan 
Hanzlík, který poukazoval na nevyčerpanou částku uvedenou v kolonce určené pro 



opravy silnic – vše mu vysvětlili starosta a místostarosta s tím, že je vše v pořádku, 
že nejde o dotaci, ale město vlastně na opravách ušetřilo. Závěrečný účet města 
Bystřice n.P. za rok 2008 byl schválen. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem projednalo Závěrečný účet města 
Bystřice nad Pernštejnem za rok 2008 včetně návrhů na rozdělení zisku 
z hospodářské činnosti a zisků příspěvkových organizací dle přílohy a doporučuje 
Závěrečný účet ke schválení 

Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : usnesením 
 
Interpelace členů zastupitelstva města : 
Starosta Ing. Pačiska  - informoval o úspěchu ZŠ Bystřice n.P., která v Praze obhájila titul 
„EKO škola“ roku 2009. 
PhDr. Cisár – vznesl připomínku k večerním vlakovým spojům z Brna do Bystřice n.P. a 
konstatoval, že poslední spoj z Brna jede v 17:00 hodin. Zastupitelstvo ukládá ODH MěÚ 
Bystřice n.P. do příštího zasedání ZM vypracovat  studii dopravní obslužnosti v regionu 
Bystřice n.P. 
Pan Hanzlík – vznesl dotaz ohledně spolupráce s firmou LARN, zastupitelstvo ukládá 
starostovi do příštího zasedání předložit informaci o činnosti pracovníků soukromé 
bezpečnostní agentury LARN s.r.o. ve městě. 
Ing.Nemrah – kritizoval povolení „Baru – herny“ v objektu bývalé prodejny na Černém vršku 
a tlumočil stížnosti a obavy obyvatel bydlících v těsném sousedství nově vznikající herny – 
odpověděl vedoucí OÚP Ing.Straka s tím, že stávající podnikatel splnil veškeré náležitosti, 
které s tímto podnikáním souvisejí, takže nelze jinak, než souhlasit se změnou užívání stavby 
a Bar – hernu povolit. V opačném případě by šlo o omezování svobody v podnikání. 
Z jednání odešel PhDr.Cisár – počet zastupitelů : 21!   
MUDr.Lukša – vznesl dotaz ohledně povolování terminálů v našem městě a navrhl zvážit 
možnost další terminály už nepovolit. Zastupitelstvo pověřuje vedení města vyzvat 
Ministerstvo financí ČR k nepovolování dalších videoloterních terminálů na území města. 
 
Diskuse občanů :   
Proběhla živá diskuse na téma „Bar – herna“ na Černém vršku, pan Hertl vyjádřil zásadní 
nesouhlas s tímto podnikatelským záměrem a apeloval na vedení radnice, aby v této věci 
sjednala nápravu a Bar – hernu zakázala. Panu Hertlovi odpověděl starosta, místostarosta a 
vedoucí OÚP Ing. Straka, kteří shodně konstatovali, že  k tomu  žádnou pravomoc nemají.  
 

Schválení usnesení č. 12/2009 
Popis : Návrh usnesení č. 12/2009 ze zasedání Zastupitelstva města Bystřice n.P. přečetl 

předseda návrhové komise Ing.Bohumil Kotlán, zastupitelé neměli žádné 
připomínky a schválili jej. 

Usnesení : Zastupitelstvo města  Bystřice nad Pernštejnem schvaluje usnesení Zastupitelstva 
města č. 12/2009 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 
Termín : Usnesením 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 24.6.2009 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
               Bc. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               
          místostarosta města                              starosta města 
 
 
 


