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ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 

Bystřice na Pernštejnem  
č. 4 /2010 

konané dne  9.3.2010 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. v 16:00 hodin 

 
Přítomni   
Členové rady : Ing. Karel Pačiska (omluven od bodu 5), Bc. Josef Vojta, Ing. Bohumil 

Kotlán, Mgr. Miroslav Novák,  MUDr. Pavel Lukša, MUDr. Miluše 
Sáblíková (od bodu 7) 

S poradním hlasem : Mgr. Radek Vojta – zástupce tajemníka - JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Jitka  Cisárová, Mgr. Jana Bártová 
Omluveni :  MUDr. Aleš Ptáček 
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 3/2010 :  
 
 

POŘAD SCHŮZE 
1 / 4 / 2010 Kontrola zpráv o využití podpory za rok 2009 a rozdělení finančních příspěvků 

z grantu rozvoje kultury ve městě pro rok 2010 
2 / 4 / 2010 Žádost o prominutí poplatku z prodlení-D. H. 
3 /  4 / 2010 Žádost o prominutí poplatku z prodlení-S. A. 
4 / 4 / 2010 Žádost  Zdravotnické záchranné služby (ZZS) kraje Vysočina o příspěvek na 

koupi schodolezů 
5 / 4 / 2010 Pronájem nebytového prostoru 
6 / 4 / 2010 Amfiteátr na Masarykově náměstí 
7 / 4 / 2010 Přidělení bytu v DPS – na vědomí – manželé U. 
8 / 4 / 2010 Přidělení bytu v DPS – na vědomí – manželé D. 
9 / 4 / 2010 Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města 

P 
V POŘAD  SCHŮZE OŘAD  SCHŮZE POŘAD  SCHŮZE 

USNESENÍ: 
1/4/2010 : Kontrola zpráv o využití podpory za rok 2009 a rozdělení finančních příspěvků 

z grantu rozvoje kultury ve městě pro rok 2010 
Popis : Zprávy o využití podpory za loňský rok byly dodány v termínu i s kopiemi faktur. 

Kontrolu všech zpráv provedla předsedkyně komise kultury  paní Bártová s paní 
Cisárovou.  4 zprávy byly dodány bez kopií faktur s tím, že faktury jsou k nahlédnutí 
v jejich účetnictví.  1 zpráva byla dodána obratem již správně a zpráva o využití 
podpory za rok 2009 Mgr. Zdenka Musila byla předložena ke kontrole členům 
komise kultury dne 16.2.2010. Přítomní členové komise vznesli požadavek – doplnit 
a rozepsat účet za realizaci workshopu s ČT Brno konaného 29. 7. 2010.   
Na rok 2010 byl schválen pro grant kultury objem prostředků ve výši 200.000 Kč. 
Komise nerozdělila celou částku a ponechala si rezervu 40.000 Kč na druhé 
pololetí roku 2010.  
KK navrhuje použít finanční prostředky následovně.  
 



Dne 16.2.2010 komise kultury schválila žádosti o podporu z grantového 
programu města: 
Sportovní klub – Letní kino – Podpora bude využita na pronájem maringotky. 
Základní organizace Českého svazu chovatelů – Tradiční podzimní výstava 
drobného zvířectva – Podpora bude využita na tisk a vylepení plakátů, katalog 
výstavy, čestné ceny a tiskopisy na posuzování zvířat. 
Hana Baxantová – módní přehlídka „Cesta kolem světa“ – Podpora bude využita 
na propagaci akce a pronájem sálu KD. 
Smyčcový orchestr N.Kyjovského – koncert „Balady a romance“ – Podpora bude 
využita na honoráře hostujících umělců. 
David Kadlec – akce v klubu Millenium – Podpora bude využita na honoráře a 
dopravu účinkujících. 
ZUŠ Bystřice n.P. –  koncert dechového orchestru v KD – 50 let – Podpora bude 
využita na pronájem sálu KD, reklamu a tisk minialmanachu. 
ZUŠ Bystřice n.P. – festival dechových orchestrů Vysoké Mýto – Podpora bude 
využita na dopravu autobusem do Vysokého Mýta a zpět. 
ZUŠ Bystřice n.P. – pronájmy sálů KD v průběhu roku 2010 – Podpora bude 
využita na pronájmy sálů KD. 
ZUŠ Bystřice n.P. – mezinárodní festival „Svátky písní“ Olomouc – Podpora 
bude využita na dopravu autobusem do Olomouce a zpět. 
ZUŠ Bystřice n.P. – celostátní přehlídka DPS v Třebíči - Podpora bude využita na 
dopravu autobusem do Třebíče a zpět. 
ZUŠ Bystřice n.P. – Mezinárodní akordeonová soutěž Poprad 2010 – Podpora 
bude využita na dopravu účastníků do Popradu a zpět a ubytování. 
František Macháček – Metalfest Bohuňov – Podpora bude využita na honoráře 
hostujících umělců. 
Classic Car Króžek – Classic Car Weekend – Podpora bude využita na tisk 
itineráře, propagaci, zajištění hudebního vystoupení, ozvučení a dopravu a pronájem 
startovní brány. 
Mgr. Zdeněk Musil – galerie Duna Tri  „Podomní slavnosti“ – Podpora bude 
využita na výrobu keramických čísel a zpracování časoměrného dokumentu dané 
tématiky na DVD, které bude k dispozici v městském muzeu, TIC, městské 
knihovně, bystřických školách apod. 
Veterán Tatra klub – sraz historických vozidel a V.ročník mezinárodní soutěže 
historických vozidel na počest p. F. Proseckého – Podpora bude využita na 
reklamu akce, dopravu a pronájem pódia a startovního oblouku, ozvučení a najetí 
trati.  
Smyčcový orchestr N.Kyjovského – koncert „Česká hudba“ – Podpora bude 
využita na pronájem sálu KD, propagaci akce a technické zabezpečení. 
Sdružení na ochranu památek Bystřicka a Nadační fond SPES – Ples v muzeu 
20.3.2010 – Podpora bude využita na honorář pro účinkující kapelu. 
 
KK nevyhověla 5 žádostem o finanční příspěvek: 
Ing. Hynek Jurman – soubor pohlednic zřícenin hradů Bystřicka – není jasné, 
jakým způsobem by byly pohlednice v prodeji a realizace pohlednic by mohla být 
v rámci TIC – 15.000 Kč 
Monika Matušková – výstava s tématikou 60.let – loňská výstava realizovaná 
v městském muzeu nezaznamenala předpokládaný zájem a ohlas – 20.000 Kč 
ZUŠ Bystřice n.P. – koncertní zájezd dechového souboru do Crimmitschau – 
KK dává přednost příspěvkům pro ZUŠ na celostátní či mezinárodní soutěže a 
festivaly – 25.000 Kč 
ZUŠ Bystřice n.P. – soustředění komorního souboru – žádost neobsahuje žádné 
konkrétní údaje o konání soustředění – 29.000 Kč 



Veterán TATRA klub – Malé Muzeum Malých Motocyklů – velké množství 
žádostí a nedostatek finančních prostředků – 15.000 Kč 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise kultury na přidělení příspěvků 
z grantu rozvoje kultury ve městě: 
1) Sportovní klub – Letní kino – ve výši 10.000 Kč 
2) ZO ČSCH – Podzimní výstava drobného zvířectva – ve výši 5.000 Kč 
3) Hana Baxantová – módní přehlídka – ve výši 8.000 Kč 
4) Smyčcový orchestr N. Kyjovského – koncert Balady a romance – ve výši 

5.000 Kč 
5) David Kadlec – akce v klubu Millenium – ve výši 10.000 Kč 
6) ZUŠ Bystřice n.P. – výroční koncert dechového orchestru – ve výši 15.000 Kč 
7) ZUŠ Bystřice n.P.–festival dech. orchestrů Vysoké Mýto–ve výši 5.000 Kč 
8) ZUŠ Bystřice n.P. – pronájmy sálů KD 2010 – ve výši 10.000 Kč 
9) ZUŠ Bystřice n.P. – festival Svátky písní Olomouc – ve výši 5.000 Kč 
10) ZUŠ Bystřice n.P. – přehlídka DPS v Třebíči – ve výši 3.000 Kč 
11) ZUŠ Bystřice n.P. – akordeonová soutěž Poprad – ve výši 10.000 Kč 
12) František Macháček – Metalfest Bohuňov – ve výši 15.000 Kč 
13) Classic Car Króžek – Classic Car Weekend – ve výši 20.000 Kč 
14) Veterán TATRA klub –sraz historických vozidel a soutěž – ve výši 15.000 Kč 
15) Smyčcový orchestr N. Kyjovského – koncert Česká hudba – ve výši 6.000 Kč 
 
Rada města zamítá žádosti o finanční příspěvek z grantu rozvoje kultury: 
16) Sdruženi na ochranu památek Bystřicka – Ples v muzeu – ve výši 8.000 Kč 
17) Ing. Hynek Jurman – tisk souboru pohlednic 
18) Monika Matušková – výstava s tématikou 60.let 
19) ZUŠ Bystřice n.P. – koncertní zájezd Crimmitschau 
20) ZUŠ Bystřice n.P. – soustředění komorního orchestru  
21) Veterán TATRA klub – Malé Muzeum Malých Motocyklů  
 
Rada města zamítá žádosti o finanční příspěvek z grantu rozvoje kultury do doby 
předložení vyúčtování grantu „Pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí“ 
z roku 2009 dle pravidel komise kultury. 

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2  
Zodpovídá : Mgr. Radek Vojta 
Termín : splněno usnesením 
 
2/4/2010 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení - D. H. 
Popis : Paní H. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za 

období 6-12/2009 ve výši 17 882,- Kč uhradila  a zaplatila také polovinu poplatku 
z prodlení ve výši 2 934,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení 
ve výši 2 933,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto 
částku odpustit. 

Usnesení : Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 2 933,- Kč. 
Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2  
Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 
Termín : splněno unesením 
 
3/4/2010 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení - S. A. 
Popis : Paní A. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení.Dluh na nájemném za 

období 5-10/2009 ve výši 7 417,- Kč uhradila  a zaplatila také polovinu poplatku 
z prodlení ve výši 932,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení ve 
výši 932,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto částku 
odpustit. 



Usnesení : Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 932,- Kč. 
Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2  
Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 
Termín : splněno usnesením 
 
4/4/2010 : Žádost  Zdravotnické záchranné služby ( ZZS) kraje Vysočina o příspěvek na 

koupi schodolezů 
Popis : ZZS, výjezdové stanoviště v Bystřici n.P., má v úmyslu zakoupit v roce 2010 dva 

kusy schodolezů EVAC ( evakuační schodolez, viz příloha)  pro transport pacientů 
z bytů, kde není výtah a nelze použít nosítka.  Pořizovací cena 1 schodolezu  je 
31 620,-Kč. Tyto pomůcky mají být umístěny ve vozidlech ZZS v Bystřici n.P. ZZS 
žádá o poskytnutí příspěvku  ve výši 60 000,-Kč. 
Navrhuji poskytnutí 50 % z požadované částky, tj. 30 000,-Kč. 

Usnesení : Rada města  schvaluje poskytnutí příspěvku na zakoupení schodolezů pro ZZS kraje 
Vysočina, výjezdové stanoviště Bystřice nad Pernštejnem ve výši 30 000,-Kč.  

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2  
Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová  
Termín  splněno usnesením  
 
5/4/2010 : Pronájem nebytového prostoru 
Popis : Město má na pozemku paní  M. P. autobusovou  čekárnu. V minulém roce jsme 

s paní P. uzavřeli smlouvu o nájmu pozemku pouze na jeden rok. Nyní  paní P. žádá 
o další prodloužení nájmu opět  na jeden rok. Nájemné činí 3.000 Kč/rok.   

Usnesení : Rada města souhlasí s pronájmem části p.č. 2204/12 o výměře 20 m2 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem od paní M. P. za nájemné 3000 Kč/rok. 

Hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:3  
Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 
Termín : splněno usnesením 
 
6/4/2010 : Amfiteátr na Masarykově náměstí 
Popis : V rozpočtu pro letošní rok máme v kapitole 3639 položku na amfiteátr ve výši 1,5 

mil. Kč. Pod tímto pojmem se skrývá úprava prostoru před víceúčelovou budovou 
včetně výstavby nového hlediště a dále úprava okolí a chodníku kolem sochy 
„partyzána“. Amfiteátr byl vždy součástí záměru rekonstrukce náměstí, ale ve chvíli 
podání žádosti nebyl doprojektován,  proto se nemohl být součástí dotace. Průběžně 
se na něm pracovalo a tento úsek projektu byl rozdělen na objekty zejména z důvodu 
finančních. Tyto objekty se postupně dopracovávaly. Do rozpočtu bylo navrženo 
v rámci úspor pouze  1,5  mil. Kč na výstavbu vlastního amfiteátru. V rámci přípravy 
projektu bylo zjištěno,  že bez chodníků kolem sochy „partyzána“ není tato akce 
prakticky realizovatelná a je nutné udělat tyto práce souběžně. Částka navržená 
v rozpočtu byla pouhým odhadem, teprve v únoru byl zhotoven konečný projekt 
včetně  položkového  rozpočetu. Rozpočtovaná částka činí  3,8 mil. Kč včetně DPH. 
Vzhledem k pokročilému času byly osloveny zjednodušeným poptávkovým řízením 
dvě firmy (DIRS a TMV), přičemž firma TMV nabídla cenu 3,250 mil. Kč včetně 
DPH a realizací do 20. 5. 2010. Tuto částku bychom dofinancovali z kapitoly 2112 
(silnice – náměstí) ve výši 1,6 mil. Kč (zde se dojednává jiný způsob realizace) a 
zbylých 150 tis. Kč navrhuji pokrýt z kapitoly 6409 z investiční rezervy. 

Usnesení : Rada města schvaluje realizace amfiteátru firmou TMV dle nabídkové ceny. 
Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2  
Zodpovídá : Bc. Josef  Vojta, místostarosta 
Termín : Bezodkladně 
 
7/4/2010 : Přidělení bytů v DPS – na vědomí - manželé U. 



Popis :  V únoru 2010 byl přidělen byt č. 28 manželům U. Budou  využívat služeb PS – 
zajištění obědů, nákup, úklid, praní prádla. 

Usnesení : Rada bere na vědomí umístění  manželů U. v DPS. 
Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2  
Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová  
Termín :  Splněno 
 
8/4/2010 : Přidělení bytů v DPS – na vědomí – manželé D. 
Popis :  V únoru 2010 byl přidělen byt č. 46 manželům D. Budou využívat služeb PS – 

zajištění obědů, nákup, úklid, praní prádla. 
Usnesení : Rada bere na vědomí umístění  manželů D. v DPS. 
Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2  
Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová  
Termín :  splněno 
 
9/4/2010 : Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města 
Popis : Občanské sdružení „Sdružení Nové Město na Moravě o.s.“ obdrželo v roce 2009 

finanční podporu od Města Bystřice nad Pernštejnem na projekt „Občanská 
poradna“. 
V současné době připravuje občanské sdružení výroční zprávu za rok 2009 a do 
výroční zprávy by její autoři chtěli použít znak města. Tímto způsobem by občanské 
sdružení prezentovalo naše město a současně by tak poděkovalo městu za podporu, 
která umožnila realizaci služby Občanská poradna. 

Usnesení : Rada města uděluje souhlas občanskému sdružení „Sdružení Nové Město na Moravě 
o.s.“ k použití znaku města do výroční zprávy sdružení za rok 2009. 

Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2  
Zodpovídá : Ing. Karel  Pačiska 
Termín : splněno usnesením 
 
 
Příští zasedání rady města se bude konat : 30.3.2010 
 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 9.3.2010 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Karel Pačiska                                                                                 Bc. Josef Vojta              
         starosta města                                                                                 místostarosta města 


