
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 RADY M ĚSTA 

Bystřice na Pernštejnem  
č. 8 / 2013 

konané dne  11.6.2013 
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. v 15:00 hodin 

 
Přítomni  Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček,  Mgr. Vlasta 

Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák,  MUDr. Aleš Ptáček 
Členové rady :  
S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Ing. Věra Vančová, Ing. Blanka Svobodová, Ing. Jana Jurošová, Ing. 

Michal Burian, Ing. Roman Kekrt, Ing. Zdeněk Mašík, Věra 
Hanáková, Stanislav Loukota 

Omluveni : MUDr. Pavel Lukša 
 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  
Námitky členů rady proti zápisu č. 7/2013 :  
 
 

POŘAD SCHŮZE 

1 / 8 / 2013 Žádost společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro 
svého zaměstnance 

2 / 8 / 2013 Žádost společnosti Elcom, a.s. Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro svého 
zaměstnance 

3 / 8 / 2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – J.T. 
4 / 8 / 2013 Odměny ředitelů městských společností za rok 2012 
5 / 8 / 2013 Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 
6 / 8 / 2013 Řádná účetní závěrka za rok 2012 společnosti Bystřická tepelná s.r.o. 
7 / 8 / 2013 Smlouva o nájmu pozemku 
8 / 8 / 2013 Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu P.K. 
9 / 8 / 2013 Žádost o přidělení bytu T.P. 
10 / 8 / 2013 Schválení účelového daru pro ZŠ Nádražní 
11 / 8 / 2013 Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2012 
12 / 8 / 2013 Prohlášení o ručení 
13 / 8 / 2013 Rozpočtová opatření 
14 / 8 / 2013 Účetní závěrka společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. za rok 2012 
15 / 8 / 2013 Darovací smlouva – MŠ a ZUŠ 
16 / 8 / 2013 Zpráva z komise výstavby konané 6.6.2013 
17 / 8 / 2013 Žádost o finanční podporu ekologické expedice ZŠ Nádražní 
18 / 8 / 2013 Účetní závěrka společnosti EDEN CENTRE, s.r.o. 
19 / 8 / 2013 Návrh na odpis pohledávek 
20 / 8 / 2013 Propagace města v Info EXPRES 
21 / 8 / 2013 Jednorázové uzavření cesty a cyklostezky na akci Pelíšek fest 
22 / 8 / 2013 Povodňová pomoc pro obec Putim 
23 / 8 / 2013 Příspěvek na úhradu  správ. poplatku – J.M. 
PV 
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USNESENÍ: 
1/8/2013 : Žádost  společnosti Wera Werk Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro 

svého zaměstnance 
Popis : Společnost Wera Werk si podala žádost o mimořádné přidělení  bytu o velikosti 2+1 

pro svoji pracovnici  M.H., která ve společnosti pracuje od 1.12.2010. 
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1 
za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností 
prodloužení. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od 
přidělení bytu u společnosti Wera Werk. 

Usnesení : Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1  pro paní M. H. za 
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností 
prodloužení nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování 
doby 3 let od přidělení bytu u společnosti Wera Werk. 

 
2/8/2013 : Žádost  společnosti Elcom, a.s. Bystřice n.P. o mimořádné přidělení bytu pro 

svého zaměstnance 
Popis : Společnost Elcom a.s.  podala žádost o mimořádné přidělení  bytu  o velikosti 1+1   

pro pana R.P., který ve společnosti dlouhodobě pracuje. 
Odbor bytového hospodářství doporučuje  radě schválit přidělení bytu o velikosti 
1+1 za věcně usměrněné nájemné na dobu určitou  s možností prodloužení nájemní 
smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od přidělení 
bytu u společnosti  Elcom a.s. Bystřice n.P. 

Usnesení : Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1  pro pana R.P. za 
věcně usměrněné nájemné na dobu určitou s možností prodloužení nájemní smlouvy. 
Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od přidělení bytu u 
společnosti Elcom a.s. Bystřice nad Pernštejnem.  

 
3/8/2013 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení – J.T. 
Popis : Paní J.T. si podala žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za 

období 9-10/2012  ve výši  5 582,- Kč uhradila  a zaplatila také polovinu poplatku 
z prodlení ve výši 657,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení ve 
výši 657,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je možno tuto částku 
odpustit. Žádné další dluhy vůči městu nemá. 

Usnesení : Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši  657,- Kč. 
 
4/8/2013 Odměny ředitelů městských společností za rok 2012 
Popis: Rada města projednala návrh odměn ředitelům městských společností za rok 2012. 

Zálohy na odměny za rok 2012 byly jednotlivým ředitelům schváleny v prosinci 2012 
a vyplaceny ve mzdě za prosinec 2012. Rada města schválila doplatky odměn 
ředitelům městských společností dle návrhu předloženého starostou a místostarostou 
města.  

Usnesení Rada města   ve funkci valné hromady společností založených Městem Bystřice nad 
Pernštejnem  
s c h v a l u j e     
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c)  zák. čís. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů doplatky ročních odměn ředitelů městských společností za rok 2012 dle 
Přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. Doplatek odměn bude vyplacen ve 
výplatním termínu červen 2013.  

 
5/8/2013 : Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 
Popis : Státním fondem životního prostředí byla městu přiznána dotace na protipovodňová 

opatření. Projekt zahrnuje zpracování digitálního povodňového plánu města, instalaci 
měřičů a hlásičů množství srážek a hladin vodních toků nad městem a vybudování 
varovného systému na území města ( městský rozhlas ). 
Podobně jako v předešlých případech je  povinností města doložit Fondu doklad o 
tom, že Smlouva o poskytnutí podpory byla řádně projednána a schválena v radě  



města. 
Smlouvou č. 11096661 je městu  poskytnuta podpora ze zdrojů SFŽP ve výši 
292.966,80 Kč, která spolu s částkou 4.980.435,60 Kč dotace ze státního rozpočtu 
tvoří podporu na realizaci projektu „Protipovodňová opatření pro město Bystřice nad 
Pernštejnem“. Celková suma dotace činí 90 % nákladů akce, zbylých 10 % ve výši 
cca 600 tis. Kč hradí město  z rozpočtu města. 

Usnesení : Rada města schvaluje Smlouvu č. 11096661 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR ze dne 17. 5. 2013. 

 
6/8/2013 : Řádná účetní závěrka za rok 2012 společnosti Bystřická tepelná s.r.o.   
Popis : Jednatel společnosti a dozorčí rada společnosti předkládají radě města v působnosti 

valné hromady  řádnou účetní závěrku společnosti Bystřická tepelná s.r.o. za rok 
2012 

Usnesení :
  

Rada města schvaluje Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady, 
Řádnou účetní závěrku za rok 2012  a návrh na rozdělení zisku. 

 
7/8/2013 : Smlouva o nájmu pozemku  
Popis : Na základě vyhlášeného záměru na pronájem pozemku pod lanovým centrem se 

přihlásila firma Best Work s.r.o. ( jednatel p. Marián Gável ml. ).  
Usnesení :

  
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku s firmou Best Work s.r.o. 
- viz znění smlouvy v příloze. 

 
8/8/2013 : Žádost o převod nájemní smlouvy k bytu P.K. 
Popis : Manželé K. bydlí v nástavbě v bytě  o velikosti 3+1.  V současné době se budou 

stěhovat.  Jsou prvními nájemníky tohoto bytu, pořídili jeho vybavení.  Na tento byt 
byla složena půjčka městu  ve výši 320 000,- Kč, která se dočerpala v únoru 2013.  
Manželé K. žádají radu města o převod nájemní smlouvy na manžele  Š.  S nimi se 
dohodli na kompenzaci nákladů. Manželé Š.  mají byt 2+1, který by vrátili 
pronajímateli a nabízí předplacené nájemné ve výši 100 000,- Kč. 

Usnesení : Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu  o velikosti 3+1 manželům Š. za 
věcně usměrněné nájemné. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden 
rok s možností prodloužení. Podmínkou přidělení bytu je složení předplaceného 
nájemného ve výši 100 000,- Kč na účet pronajímatele a vrácení bytu 2+1. 

 
9/8/2013 : Žádost  o přidělení bytu – T.P. 
Popis : Pan T.P.  bydlí společně s rodiči.  Rodiče ve výběrovém řízení získali byt  o velikosti 

3+1.  Nyní se stěhují a pan T.P.požádal o mimořádné přidělení bytu 2+1 po rodičích.   
Nabízí složit částku  předplaceného nájemného ve výši  50 000,- Kč. 
 

Usnesení : Rada města nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1  pro  T.P.  
Byt bude zařazen do výběrového řízení. 

 
10/8/2013 : Schválení účelového daru pro ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem 
Popis : Odbor financí a OŽÚ předložil  radě města  ke schválení přijetí účelového daru pro 

ZŠ Nádražní ve výši 3.000  Kč na akci Noc s Andersenem od firmy Cormen a dar ve 
výši 10.000 Kč od firmy WERA WERK na ekologickou expedici do Norska  
 

Usnesení : Rada města schvaluje přijetí účelových darů pro ZŠ Nádražní 615 ve výši 3.000  Kč 
na akci Noc s Andersenem od firmy Cormen a dar ve výši 10.000 Kč od firmy 
WERA WERK na ekologickou expedici do Norska. 

 
11/8/2013 : Účetní závěrka společnosti TS města, a.s. za rok 2012 
Popis : Předseda představenstva společnosti TS města, a.s.  předložil radě města výroční 

zprávu společnosti za rok 2012 a účetní závěrku s přílohami. Zpráva auditora a jeho 
výrok je bez výhrad. Dále předložil  návrh na schválení auditorské společnosti pro 
ověření účetní závěrky pro rok 2013 

Usnesení : Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s. 



- bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami 

- bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti o stavu majetku k 31.12.2012  
- schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2012, která vykazuje zisk ve výši 

1 158 416,08 Kč 
- souhlasí s následným zúčtováním zisku na 

účet 421100 – základní rezervní fond -                                      58.000,00 Kč 
účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let                            10 026,11 Kč 
účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let                         490 389,97 Kč 
účet 364100 – výplata podílu na zisku                                     600.000,00 Kč 
 

Výplata podílu na zisku bude vyplacena na běžný účet akcionáře – Města Bystřice 
nad Pernštejnem do 15.7.2013. 
Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města, a.s. schvaluje pro 
ověření účetní závěrky pro rok 2013 společnost A.C.A. Audit, s.r.o., Žďár nad 
Sázavou  

 
12/8/2013 : Prohlášení o ručení 
Popis : Rada města ve funkci valné hromady společnosti  EDEN CENTRE  s.r.o. schválila 

na svém zasedání dne 19.3.2013 nákup zemědělské techniky a financování tohoto 
nákupu pomocí komerčního úvěru. Podmínkou úvěru je ručení města – čili uzavření 
Prohlášení o ručení. Toto prohlášení je nutné z hlediska poskytovatele úvěru – KB, 
neboť o úvěr žádá nově vzniklá společnost bez historie.  
Ručení za úvěr své společnosti schvaluje v souladu s ust.  § 38 odst. 3, písm. d)  zák. 
128/2000 Sb. o obcích  zastupitelstvo města 

Usnesení : Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Prohlášení o ručení za 
úvěr společnosti  EDEN CENTRE  s.r.o. na nákup zemědělské techniky.  

 
13/8/2013 : Rozpočtová opatření 
Popis : Finanční odbor předložil  radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatřená  č. 

33 – 44 a příjmová rozpočtová opatření č. 9 – 10.  
Usnesení : Rada města schvaluje výdajová rozpočtová opatřená  č. 33 – 44 a příjmová 

rozpočtová opatření č. 9 – 10.   
 
14/8/2013 : Účetní závěrka společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. za rok 2012 
Popis : Jednatel společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. předložil radě města výroční zprávu 

společnosti za rok 2012 a účetní závěrku s přílohami. 
Usnesení : Rada města ve funkci valné hromady společnosti Areál sportu a kultury s.r.o. 

schvaluje : 
- Účetní závěrku společnosti za rok 2012 
- Rozhodnutí společníka při výkonu valné hromady 
- Hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 1 125 174,84 Kč v účetním období 2012 
- Uhrazení ztráty společnosti ve výši 1 125 174,84 Kč společníkem 
 
Účetní ztráta společnosti za rok 2011 byla uhrazena o 118,45 Kč méně, rada 
schvaluje uhradit nezúčtovanou ztrátu společnosti za rok 2011 ve výši 118,45 Kč 
společníkem. 

 
15/8/2013 : Darovací smlouva – MŠ a ZUŠ 
Popis : V souvislosti s loňskou investicí – vybudováním MŠ a přemístěním ZUŠ, se 

majetek, který se pořizoval současně  s investicí, zařadil do  majetkové evidence 
města. Proběhlo dodanění – tzn. doplatek DPH finančnímu úřadu  a v této chvíli je 
majetek připraven k předání městským  příspěvkovým organizacím. Odbor financí a 
OŽÚ předložil  radě města  ke schválení darovací smlouvy včetně příloh. Dar 
majetku, který je vyšší hodnoty než 20 tis. Kč, podléhá  schválení zastupitelstva.  

Usnesení : Rada města doporučuje  zastupitelstvu města darovací smlouvy ke schválení.  
 



16/8/2013 : Zpráva z komise výstavby konané dne 6. 6. 2013 
Popis : 1. Miroslava Filipová, Kv ětoslava Jurnečková,  Lesoňovice 44 

- prodej části  pozemku parc. č. 455/1 a 195/3  v k.ú. Lesoňovice 
Osadní výbor souhlasí s odprodejem zaplocených pozemků (týká se i pana Jurečky). 
Komise výstavby doporučuje prodej pozemku, který se týká i pana Jurnečky - 
majetkoprávní vypořádání podle skutečného stavu oplocení. 
2. Jaroslav HANDL, Lesoňovice čp. 3 
- žádost o vyřešení nezapsané smlouvy z roku 1964, kdy nebyla povinnost registrace 
těchto smluv. (PK parcela 201 k. ú. Lesoňovice) 
Osadní výbor souhlasí. 
Komise výstavby doporučuje darovat uvedený pozemek. 
3. Jiřina MAČÁKOVÁ, Pivonice  4, Bystřice n. P. 
- žádost o přehodnocení souhlasu k prodeji části pozemku parc. č. 304/1 v k.ú. 
Pivonice (chce větší část pozemku) 
Osadní výbor se nechce vyjadřovat. 
Komise výstavby a následně rada města dne 24. 4. 2012 doporučila ZM prodej části 
pozemku parc. č. 304/1, ale  pouze po vnitřní stranu obrubníku u přilehlého domu 
žadatele. 
Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku dle návrhu a trvá na původním 
rozhodnutí z roku 2011. 
4. Jana Krbůšková, Karasín 2 
 Petr Musil, Karasín 
- žádost o prodej části parc. č. 526/2 v k.ú. Karasín a zřízení věcného břemene 
- žádost o prodej části (zbytek) parc. č. 526/2 v k.ú. Karasín 
Osadní výbor souhlasí. 
Komise výstavby doporučuje prodej části pozemku paní Krbůškové o výměře cca 9 
m2, prodej části pozemku panu Musilovi tak, aby byl zachován průchod na pozemek 
paní Krbůškové a zřídit věcné břemeno na odvod dešťových vod (dle přiloženého 
snímku). 

5. MVDr. Pavel KOUKAL, Bratrušín 1129 

- žádost o změnu ÚP v k.ú. Bratrušín 

Komise výstavby nedoporučuje změnu územního plánu dle návrhu žadatele, 
pozemek nenavazuje na zastavěné území. Případný jiný návrh je možné projednat 
v roce 2015, kdy územní plán Bystřice n. P. bude platit 5 let a po této lhůtě je možné 
z územního plánu vyřazovat zastavitelné plochy  aniž by se majiteli pozemku musela 
vyplácet náhrada za znehodnocení pozemku a tím vznikne možnost zařazovat nové 
zastavitelné plochy. 
6. Bohumil SOUDEK, Vrt ěžíř 7 
- žádost o prodej pozemku parc. č. 375/3, 377, 394/4, 394/8 v k.ú. Věchnov  
Jedná se o pozemky, které město dostalo bezúplatně od Kraje Vysočina, ale 
jakákoliv další dispozice je omezená tzn. že prvotně je musíme nabídnout zpětně 
Kraji Vysočina – nesmíme je prodat. 
Komise výstavby nedoporučuje prodej z důvodu omezení, které máme ve smlouvě s 
Krajem Vysočina o dalším nakládání s tímto majetkem. 
7. Richard ŠVARC, Věchnov 84 
- žádost o prodej pozemku parc. č. 614 v k.ú. Věchnov  
Jedná se o pozemky, které město dostalo bezúplatně od Kraje Vysočina, ale 
jakákoliv další dispozice je omezená tzn. že prvotně je musíme nabídnout zpětně 
Kraji Vysočina – nesmíme je prodat. 
Komise výstavby nedoporučuje prodej z důvodu omezení, které máme ve smlouvě s 
Krajem Vysočina o dalším nakládání s tímto majetkem. 
8. Lubomír KAŠA, Divišov 13 
- žádost o prodej části pozemku parc. č. 494 v k.ú. Divišov a zřízení věcného 
břemene za účelem vedení vodovodního potrubí – pozemek získáme v rámci 



trojsměny s Povodím Moravy s.p., bratry Kašovými a městem. 
Osadní výbor souhlasí s prodejem tak, aby zůstal obecní pozemek v šíři nejméně 7 
m. 
Komise výstavby doporučuje směnu dle návrhu tak, aby byl zachován obecní 
pozemek v šíři 7 m. 
9.  Tomáš JEDLIČKA, Divišov 3 
- žádost o směnu části parc. č. 11/2 z majetku pana Jedličky za část parc. č. 486/2 
z majetku města – v k.ú. Divišov.  
Osadní výbor souhlasí se směnou. 
Komise výstavby doporučuje směnu dle návrhu (nutno vyřídit kvitanci u pozemku 
pana Jedličky, který je zatížen zástavní smlouvou). 
10. Michal DVOŘÁK, Pivonice 33 
- žádost o pronájem rybníku parc. č. 43/2 v k.ú. Pivonice  

Osadní výbor souhlasí s pronájmem. 

Komise výstavby doporučuje pronájem. 
11. Ing. Josef PALEČEK, Rovné 8 

- žádost o prodej pozemku parc. č. 678/2, 200/2 a část parc. č. 673 v k.ú. Rovné 

Osadní výbor doporučuje prodej. 

Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku, doporučuje dlouhodobý 
pronájem. 

12. Ludmila a Bohuslav HANYCHOVI,  Rovné 64 

- žádost o prodej pozemků 

1) pozemek parc. č. 669/2 v k.ú. Rovné 
Osadní výbor souhlasí s variantou b. 
2) pozemek parc. č. 203/1 v k.ú. Rovné část pozemku p. č. 203/3 v k. ú. Rovné 
Osadní výbor souhlasí s prodejem. 
Komise výstavby doporučuje prodej, u pozemku parc. č. 669/2 celou parcelu, u 
pozemku parc. č. 203/1 je nutné vyhotovit geometrický plán a zaměřit skutečnou 
plochu využívanou Hanychovými. 

13. Petr KUBÍK, Okružní 955, Bystřice n. P. 

- žádost o pořízení změny ÚP Rovné 

Komise výstavby nedoporučuje změnu ÚP Rovné. Záměr nenavazuje na 
zastavitelné plochy, je velkého rozsahu, od doby platnosti územního plánu v místní 
části Rovné nebyly využity zastavitelné pozemky pro bydlení. Návrh  je možné 
projednat až v roce 2015, kdy územní plán Bystřice n. P. bude platit 5 let a po této 
lhůtě je možné z územního plánu vyřazovat zastavitelné plochy,  aniž by se majiteli 
pozemku musela vyplácet náhrada za znehodnocení pozemku a tím vznikne 
možnost zařazovat nové zastavitelné plochy. 

14. Leoš Žličař, Dr. Veselého 856, Bystřice n. P. 

- žádost o povolení překopu sjezdu k bývalé plynárně u silnice I/19 

Komise výstavby souhlasí s provedením překopu. 

15. František HUMPOLÍČEK, K Háj ům 1216, Domanínek 

- žádost o prodej pozemku parc. č. 90/1 v k.ú. Domanínek 

Komise výstavby nedoporučuje prodej. Komise doporučuje městu zamyslet se nad 
využitím tohoto pozemku. 

16. Vlastimil a Ivana CHUDÁRKOVI, Lu ční 509, Bystřice n. P. 

- žádost o prodej části  pozemku parc. č. 1977 v k.ú. Bystřice n. P. za účelem stavby 



garáže 

Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku a výstavbu samostatné garáže. 

17. Radek KORBIČKA, Na Vyhlídce 529, Bystřice n. P. 

- žádost o pronájem části pozemku parc. č. 564 v k.ú. Bystřice n. P. 

Komise výstavby doporučuje pronájem pozemku tak, aby byl zabezpečen přístup k 
sousední nemovitosti. 
18. manželé SEDLÁČKOVI, Černý vršek, Bystřice n. P. 

- žádost o prodej části pozemku 2380/1, 2380/2, 2380/3, 2377/2 v k.ú. Bystřice n. P., 
na předmětných pozemcích se nachází rybník, který není legalizován 

Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku a zároveň doporučuje městu stavbu 
legalizovat a projednat další využití. 

19. Jan UHLÍŘ, Ant. Štourače 730, Bystřice n. P. 

- žádost o prodej části pozemku parc. č. 1172/1 v k.ú. Bystřice n. P. 

Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku z důvodu zúžení komunikace. 

20. Jan VÁCLAVÍK, K Domanínku, Byst řice n. P. 

- žádost o prodej části pozemku 3058/33 a 3061 v k.ú. Bystřice n. P. 

Komise výstavby nedoporučuje prodej pozemku do doby výstavby komunikace. 

21. SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice n. P. 

- žádost o změnu zástavby 2 RD na pozemku parc. č. 3058/76 -77, jedná se o otočení 
dvou parcel proti původnímu plánu. 

22. Město Bystřice nad Pernštejnem 
- směna pozemků – část parc. č. 554/1 z majetku Jiřího Petra (Rovné čp. 65) za část 
parc. č. 548/1 z majetku města v k.ú. Rovné 
Osadní výbor souhlasí se směnou. 
Komise výstavby doporučuje směnu pozemků. 
23. Město Bystřice nad Pernštejnem – k posouzení 
- změna územního plánu 
Komise výstavby doporučuje ponechat ve změně č. 1 z navrhovaných změn pro 
bydlení pouze změnu č. 1.8 u Domanína. A to z důvodu, že v současné době je 
nedostatek stavebních míst, přičemž investor má okamžitý zájem plochu zasíťovat a 
zastavět. Investor učinil některé kroky potřebné k zasíťování lokality a má několik 
zájemců o výstavbu. Rozsah záboru ZPF (cca 1,1 ha) odpovídá přibližně rozloze 
zastavěných pozemků pro RD (12 RD o záboru cca 1 ha) od doby platnosti nového 
územního plánu. 
 

Vůči žádnému ze žadatelů město neuplatňuje žádnou pohledávku. 
 

Usnesení : 1. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemků p. č. 455/1 a 195/3 v k. ú. 
Lesoňovice Miroslavě Filipové a Květoslavě Jurnečkové. Cena 20,- Kč /m2. Rada 
města doporučuje ZM směnu :  z majetku Josefa Jurnečky do majetku města přejde 
část pozemku PK p.č.  192 v k. ú. Lesoňovice , z majetku města do majetku Josefa 
Jurnečky přejde část pozemku p.č.. 201/1 a část p.č.455/1  Rozdíl v ceně bude 
doplacen ve výši 20 Kč/m2. 
2. Rada města doporučuje ZM dar PK parcely 201 k. ú. Lesoňovice Jaroslavu 
Handlovi. 
3.  Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 304/1 v k. ú. Pivonice 
dle nového návrhu Jiřině Mačákové a trvá na rozhodnutí rady ze dne 24. 4. 2012 
4. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 526/2 v k. ú. Karasín 



Janě Krbůškové a Petru Musilovi včetně zřízení věcného břemena na odvod 
dešťových vod. Cena 20,- Kč /m2. 
5.  Rada města nedoporučuje ZM zahrnout změnu ÚP dle návrhu Pavla Koukala. 
6. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemků p. č. 375/3, 377, 394/4 a 394/8 v 
k. ú. Věchnov Bohumilu Soudkovi.  
7. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemku p. č. 614 v k. ú. Věchnov 
Richardu Švarcovi. 
8. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 494 v k. ú. Divišov 
Lubomíru Kašovi. Cena 20,- Kč /m2. 
9. Rada města doporučuje ZM směnu, když z majetku Tomáše Jedličky do majetku 
města přejde část pozemku p.č. 11/2 v k. ú. Divišov, z majetku města do majetku 
Tomáše Jedličky přejde část pozemku p.č. 486/2 v k. ú. Divišov. Rozdíl v ceně bude 
doplacen ve výši 20 Kč/m2. 
10. Rada města schvaluje pronájem rybníku p. č. 43/2 v k.ú. Pivonice Michalu 
Dvořákovi na dobu neurčitou s výpovědní dobou tří měsíců. Nájemné 300- Kč/ rok. 
11. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemků p. č. 678/2, 200/2 a část 
pozemku p. č. 673 v k. ú. Rovné Josefu Palečkovi. 
12. Rada města doporučuje ZM prodej pozemků p. č. 669/2 v k. ú Rovné - cena 
20,- Kč /m2 a pozemky p. č. 203/1 a část p. č. 203/3 v k. ú. Rovné manželům 
Hanychovým. Cena 5,- Kč /m2. 
13.  Rada města nedoporučuje ZM zahrnout změnu ÚP dle návrhu Petra Kubíka. 
14. Rada města doporučuje OSMI povolení překopu na pozemku p. č. 256/1 v k. ú. 
Bystřice nad Pernštejnem pro Leoše Žličaře. 
15. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemku p. č. 90/1 v k. ú. Domanínek 
Františku Humpolíčkovi. 
16. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 1977 v k. ú. Bystřice 
nad Pernštejnem manželům Chudárkovým. 
17. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 564 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem Radku Korbičkovi na dobu neurčitou s výpovědní dobou tří měsíců. 
Nájemné 300 Kč/ rok. 
18. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemků nebo jejich částí p. č. 2380/1, 
2380/2, 2380/3 a 2377/2  k. ú. Bystřice nad Pernštejnem manželům Sedláčkovým. 
19. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 1172/1 v k. ú. 
Bystřice nad Pernštejnem Janu Uhlířovi. 
20. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemků p. č. 3058/33 a 3061 v k. 
ú. Bystřice nad Pernštejnem Janu Václavíkovi. 
21. Rada města neschvaluje změnu uložení pozemků pro výstavbu RD dle návrhu 
SPH stavby s. r. o. 
22. Rada města doporučuje ZM směnu, když z majetku Jiřího Petra do majetku 
města přejde část pozemku p.č. 554/1 v k. ú. Rovné, z majetku města do majetku 
Jiřího Petra přejde část pozemku p.č. 548/1 v k. ú. Rovné. Rozdíl v ceně bude 
doplacen ve výši 20 Kč/m2. 
23. Rada města doporučuje ZM uskutečnit změnu č. 1 ÚP a to v šíři „městských 
změn“ a ponechat ve změně č. 1 z navrhovaných změn pro bydlení pouze změnu č. 
1.8  u Domanína. 
 

 
17/8/2013 : Žádost o finanční podporu ekologické expedice ZŠ Nádražní  
Popis : Na minulém jednání rady bylo odloženo usnesení o přidělení finanční podpory pro 

ekologickou expedici ZŠ Nádražní do Norska. 
Ze strany rady města bylo požadováno doložit k jednání rady čerpání provozního 
příspěvku zřizovatele do rozpočtu školy ve výši 65 tis. Kč ročně.  Kromě účasti na 
celorepublikové soutěži Globe Games v Litvínově, která odčerpala částku 15.000,- 
Kč, jsou dalšími položkami drobné materiálové náklady a poplatky.  
Zbývající část plánuje ZŠ Nádražní vyčerpat právě na expedici do Norska. Částka 
23.400,- připadne na 2 učitele (příprava, organizace, pobyt, prezentace), příspěvek 



každému žáku činí  2.000,- Kč. Přesto škola žádá ještě o další příspěvek 1.000,- Kč 
na žáka. 

Usnesení : Rada města  neschvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro ZŠ Nádražní 615 na 
expedici s ekologickým programem do Norska s odůvodněním, že rada města již 
vyčlenila na tuto expedici  částku 43.400,- Kč z provozního rozpočtu školy určeného 
na ekologii. 

 
18/8/2013 : Účetní závěrka společnosti EDEN CENTRE, s.r.o. 
Popis : Nově vzniklá společnost EDEN CENTRE, s.r.o. věnující se zemědělské činnosti 

v kravínu na Nových Dvorech a na polnostech ve vlastnictví města, předložila  
účetní závěrku za první 4 měsíce své činnosti, tj. od 1. září do 31. prosince 2012. 
Společnost měla v počáteční fázi výrazně vyšší náklady související se vznikem 
společnosti a rozjezdem  jejího fungování než výnosy, které s ohledem na předmět 
své činnosti ( zemědělství ) a zahájení činnosti ( podzim ) nemohla již zajistit. Tuto 
ztrátu navrhuje společnost účtovat jako neuhrazenou ztrátu minulých let.  
Společnost  ve své Zprávě o činnosti, která tvoří součást účetní závěrky, předkládá 
také záměry budoucího rozvoje společnosti pro léta 2013 a následující. 

Usnesení : Rada města ve funkci valné hromady společnosti EDEN CENTRE, s.r.o. schvaluje 
Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2012 a zaúčtování ztráty ve výši 
801.849,28  Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.  

 
19/8/2013 : Návrh na odpis pohledávek 
Popis : Na základě čl. 11 směrnice č. 5/2012 pro postup při evidenci, účtování a vymáhání 

pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem navrhl  odbor správní a školství MěÚ  
Radě Města Bystřice nad Pernštejnem odepsání pohledávky ve výši 1.500,- Kč pana 
K.R. z důvodu úmrtí dlužníka.  

Usnesení : Rada města schvaluje odpis pohledávky  v celkové výši 1.500,- Kč  z důvodu úmrtí 
dlužníka.   

 
20/8/2013 : Propagace města v Info EXPRES 
Popis : Město obdrželo nabídku na propagaci města v inzertním měsíčníku Info EXPRES, 

který by byl věnován Bystřici n.P. Uvnitř strany by byla otištěna velká mapa 
s informacemi o městě a možnostech jeho využití při plánování výletů v rámci 
turistického ruchu (60x40cm). 40.000 výtisků by bylo distribuováno do domácností 
dle přiložené mapky. Vnější stranu by doplnila inzerce bystřických firem. Odkaz na 
Bystřicko by vyšel i v měsíčníku pro Znojemsko. 
Jednorázová zaváděcí cena je 12.000,- Kč za tuto akci.  

Usnesení : Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje propagaci města v inzertním 
měsíčníku Info EXPRES v celkové částce 12.000,- Kč za podmínek uvedených 
v předkládací zprávě. Úhrada bude provedena z kapitoly Správa rozpočtu města. 

 
21/8/2013 : Jednorázové uzavření cesty a cyklostezky na akci Pelíšek fest 
Popis : Pořadatel akce Pelíšek fest, občanské sdružení Zapnuto Bystřice o.s. požádalo  o:  

1. povolení jednorázového uzavření cesty podél řeky v oblasti Lužánky v místě 
konání festivalu Pelíšek fest, od mostu u tenisových kurtů po most u vstupu 
venkovního koupaliště, a to dne 29.6.2013 od 16.00 do 24.00 hodin. Důvod: 
shromažďování nepřizpůsobivých občanů v době produkce. 

2. povolení jednorázového uzavření cyklostezky podél řeky v oblasti Lužánky 
v místě konání festivalu Pelíšek fest,  od začátku tréninkového fotbalového 
hřiště po konec oválu cyklostezky, a to dne 29.6.2013 od 18.30 do 20.00 
hodin. Důvod: na oválu proběhne doprovodná akce festivalu bystřického 
Chopperteamu.  

Začátek a konec cest bude označen viditelnou tabulí s textem, který je v příloze. 
Dodržování zákazu vstupu bude zajišťovat pořádková služba festivalu. 

Usnesení : Rada města schvaluje: 
- povolení jednorázového uzavření cesty podél řeky v oblasti Lužánky v místě 

konání festivalu Pelíšek fest od mostu u tenisových kurtů po most u vstupu 



venkovního koupaliště, a to dne 29.6.2013 od 16.00 do 24.00 hodin.  
- povolení jednorázového uzavření cyklostezky podél řeky v oblasti Lužánky 

v místě konání festivalu Pelíšek fest od začátku tréninkového fotbalového hřiště 
po konec oválu cyklostezky,  a to dne 29.6.2013 od 18.30 do 20.00 hodin. 

 
22/8/2013 : Povodňová pomoc pro obec Putim  
Popis : Zaměstnanci městského úřadu a organizačních složek města vyhlásili mezi sebou 

sbírku na pomoc konkrétní obci postižené v letošním roce záplavami. Starosta města 
vyjednal konkrétní pomoc se starostou obce Putim. Tato sbírka je dobrovolná a 
záleží  na každém zaměstnanci, zda a v jaké výši na tuto pomoc obci Putim přispěje. 
Současně byli vyzváni i zaměstnanci společností a příspěvkových organizací 
založených městem, aby se k této iniciativě připojili. Ukončení této „sbírky“ je 
stanoveno na pátek 14.6.2013 ve 14 hodin. 
Rada města doporučuje, aby město ze svého rozpočtu přispělo částkou do 100.000  
Kč, která dorovná finanční prostředky vybrané mezi zaměstnanci města a 
zaměstnanci příspěvkových organizací a společností založených městem.  

Usnesení : Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout obci Putim finanční 
prostředky na pomoc při odstrsaňování následků povodní z června 2013. 

 
23/8/2013 : Příspěvek  na úhradu správního poplatku – J.M. 
Popis : Pan J.M. si požádal stavební úřad o dodatečné stavební povolení na skladový 

přístřešek – přestavbu a přístavbu a  průchod.  V souvislosti s vydáním stavebního 
povolení  mu byl vyměřen správní poplatek   ve výši 30.000 Kč.  
Vzhledem k tomu, že průchod slouží ve většině případů i občanům města,   vedení 
města navrhuje  radě města schválit příspěvek ve výši 15.000,- Kč na úhradu těchto 
správních poplatků. 

Usnesení : Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč panu J.M. na úhradu 
správních poplatků. 

 


