
       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  M ĚSTA 

Bystřice nad Pernštejnem  
č. 15 /2013 

konaného dne  19.06.2013 
v 15:00 hodin, 

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici  nad  Pernštejnem 
 

Přítomni   
Členové zastupitelstva : Mgr.Vlasta Moncmanová, Mgr.Alois Bouček, MUDr.Pavel Lukša, 

Ing.Hicham Nemrah, Mgr.Miroslav Novák, Ing.Karel Pačiska, Leopold 
Skarolek, Hanička Pečinková, Antonín Tulis, Mgr.Josef Vojta, 
Ing.Bohumil Kotlán, Ing.Emil Ondra, MVDr.Petr Dvořák, PhDr.Vladimír 
Cisár, Ing.Zdeněk Vetešník, Petr Macháček,  Ing.Zdeněk Mašík, Petr 
Hanzlík, Mgr. Alexandra Gabrielová, MUDr.Aleš Ptáček, MUDr. Petr 
Martínek 
 

S poradním hlasem : JUDr.Eva Špatková 
Hosté : vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P., ředitelé městských společností 
Omluveni     : MUDr.Miluše Sáblíková, akad.mal. Karel Rossí 
Nepřítomni   :  
Ověřovatelé zápisu      : Hanička Pečinková 
                                         Leopold Skarolek     

   

Nesplněné usnesení ( termín plnění ) :   Úkoly byly splněny 
Námitky členů ZM proti zápisu č.14/2013  : Žádné nebyly 
 
Z důvodu poruchy na počítači a hlasovacím zařízení proběhlo celé zasedání ZM Bystřice 
n.P. bez využití této techniky.  

Schválení ověřovatelů zápisu 
Hlasování : Pro:   17 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 4 
 
Starosta Ing.Karel Pačiska navrhl doplnit Pořad jednání v bodu 8) Majetkové převody o 
podbody 12) a 13). Zastupitelé Pořad jednání včetně doplněných podbodů 12) a 13) schválili. 

Schválení pořadu jednání 
Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:    4 
 

P O Ř A D     J E D N Á N Í 
1 / 15 / 2013 Informace z rady města 
2 / 15 / 2013 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 
3 / 15 / 2013 Darovací smlouva MŠ a ZUŠ 
4 / 15 / 2013 Ručení úvěru – EDEN CENTRE s.r.o. 
5 / 15 / 2013 Povodňová pomoc 
6 / 15 / 2013 Pořízení změny č.1 ÚP Bystřice n.P. 
7 / 15 / 2013 Rozpočtová opatření 
8 / 15 / 2013 Majetkové převody 
9 / 15 / 2013 Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2012 



 

U S N E S E N Í : 
01/15/2013  : Informace z rady města 
Popis : Informace z jednání Rady města Bystřice n.P. konaných v době od posledního  

zasedání zastupitelstva dne 3.4.2013 do dnešního dne podal místostarosta Mgr.Josef 
Vojta. Ing.Mašík vyjádřil obavu z hlučného provozování Lanového centra, 
odpověděl místostarosta a starosta, pan Gável je v tomto směru informován a 
nedodržování smlouvy se bude ihned řešit. Dostavil se : MUDr.Martínek – počet 
zastupitelů : 20 !  Zastupitelé zprávu schválili a vzali ji na vědomí.  

Usnesení  :  
Hlasování : Pro:  20 Proti: 0 Zdržel se: 0             Nehlasoval:3   
 
 02/15/2013 :   Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.    
Popis : O činnosti MěÚ Bystřice n.P. informovala zastupitele tajemnice MěÚ JUDr. Eva 

Špatková a uvedla, že pro potřebu starosty města bylo zakoupeno nové auto. 
Zastupitelé neměli žádné dotazy a zprávu vzali na vědomí. 

Usnesení  :  
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:  3 
 
 
03/15/2013  :   Darovací smlouva – pro MŠ a ZUŠ   
Popis : V souvislosti s loňskou investicí – vybudování MŠ a přemístění ZUŠ se majetek, 

který se pořizoval současně s investicí ( a nesouvisí s investicí s tavby )   zařadil do 
naší majetkové evidence. Majetek byl ošetřen z hlediska DPH a nyní je připraven 
k předání našim příspěvkovým organizacím. 
Zastupitelstvu předkládáme ke schválení darovací smlouvy včetně příloh se 
soupisem majetku.  
 
Z jednání : Návrh Darovací smlouvy pro MŠ a ZUŠ předložila zastupitelům ke 
schválení Ing.Jurošová, ti jej projednali, nevznesli žádné připomínky a schválili.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvy darovací smlouvy mezi Městem Bystřice 
nad Pernštejnem a Mateřskou školou Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková 
organizace a Základní uměleckou školou, příspěvková organizace, Bystřice nad 
Pernštejnem na převod movitých věcí pořízených v souvislosti s rekonstrukcí MŠ a 
ZUŠ v roce 2012 

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : Usnesením 
 
 
04/15/2013  :   Ručení úvěru – EDEN CENTRE s.r.o. 
Popis : Na svém zasedání dne 19.3.2013 rada města ve funkci valné hromady schválila spol. 

Eden centre s.r.o. nákup zamědělské techniky a financování tohoto nákupu pomocí 
komerčního úvěru, kde úrok z tohoto úvěru by byl z větší části hrazen z Podpůrného 
a garančního rolnického a lesnického fondu.   
V krátkosti uvádím schválené parametry úvěru s podporou PGRLF pro EDEN 
CENTRE,s.r.o.: 
Výše úvěru: 3.132.178,00 CZK (100% jistiny úvěru) 
Předmět financování: soubor zemědělských strojů dodávaných AGRALL Havlíčkův Brod 



s.r.o. 
(Traktor CLAAS Arion 420, Použitý traktor CLAAS Axos 330 s čelním nakladačem, 
použitý svinovací lis CLAAS Variant 260R, Diskový žací stroj CLAAS Disco 2650 C, 
Obraceč píce CLAAS VOLTO 58, Shrnovač píce CLAAS Liner 650 TWIN) 
Délka smlouvy a počet splátek:72 měsíců 
Financování: fixní 
Splátky: měsíční 
Úroková sazba: 3,5% p.a. 
Výše splátky: 48.228,00 CZK 
Poplatky:0 
Pojištění: sjednává EDEN CENTRE s vinkulací ve prospěch SGEF 
Zajištění: smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k financovaným strojům 
Ručení tohoto úvěru je samotným majetkem, nicméně, pokud je příjemce úvěru nově vzniklá 
právnická osoba bez „historie“ je nutné ručení zakladatelem. 
Přikládám Prohlášení o ručení, kde na sebe město vezme závazek jako ručitel –  jako rozdílu 
mezi rekomercializaci majetku a pohledávkou. 
 
Z jednání : S tímto materiálem seznámila zastupitele Ing.Jurošová. Na dotaz  
MVDr.Dvořáka ohledně financí odpověděl místostarosta s Ing.Jurošovou a poté byl 
materiál schválen. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Prohlášení o ručení za úvěr společnosti EDEN 
CENTRE s.r.o. na nákup zemědělské techniky 

Hlasování : Pro: 14 Proti: 1 Zdržel se: 5 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : Usnesením 
 
 
05/15/2013  :   Povodňová pomoc 
Popis : Město Bystřice nad Pernštejnem chce poskytnou finanční pomoc obci, která byla 

velmi postižena letošními záplavami, občané města také. Předpokládáme, že finanční 
prostředky obec je nejlépe schopna rozdělit a využít. Občanská pomoc byla 
soustředěna na pokladně městského úřadu. Termín poskytnutí pomoci byl pátek 14.6. 
Přesnou částku sdělíme na jednání zastupitelstva. Pomoc formou daru provedeme 
pomocí darovací smlouvy. Pomoc předpokládáme ve výši 100 tis. Kč.   
 
Z jednání : Návrh na povodňovou pomoc obci Putim předložila zastupitelstvu ke 
schválení Ing.Jurošová, to jej projednalo a bez připomínek schválilo. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu na finanční  povodňovou pomoc obci 
Putim ve výši 71 tis. Kč.  

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:3  
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : Usnesením 
 
06/15 /2013 : Schválení  pořízení změny č.1 Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem  
Popis : V minulém roce dne 19.9.2012 Zastupitelstvo města vydalo změnu č.1  územního 

plán Bystřice n.P. formou opatření obecné povahy  Do tří let od vydání změny ÚP je 
dle § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád možné zahájit přezkumné řízení. Na 
základě podnětu občana města byl zahájen přezkum opatření obecné povahy (Změna 
č.1 ÚP Bystřice n.P.)  Krajským úřadem kraje Vysočina odborem územního 
plánování a stavebního řádu. Výsledkem je zrušení opatření obecné povahy (změny 



č.1). Tímto nastala  nutnost změnu č.1  nově projednat dle stavebního zákona.  
 
Komise výstavby na svém zasedání dne 6.6.2013 doporučila ze změny č.1 vyřadit 
pozměny týkajících se bydlení, které navrhují nový zábor ZPF. Tyto změny budou 
řešeny v roce 2015, kdy Územní plán Bystřice n.P. bude platit 5 let a po této lhůtě je 
možno vyřazovat z územního plánu zastavitelné plochy, aniž by se majiteli pozemku 
musela vyplácet náhrada za znehodnocení pozemku (převod ze zastavitelných ploch 
pro bydlení na plochy v nezastavěném území).  
 
Vzhledem k tomu, že je zájem  občanů města o výstavbu RD a město v současné 
době nemá zasíťované pozemky, které by mohlo nabízet k prodeji, doporučila 
komise ponechat  ve změně č. 1 podzměnu 1.8.- plocha bydlení v k.ú. Bystřice n.P. – 
pozemky p.č. 3192/7, 3192/5. Investor zde již činil kroky potřebné k zasíťování 
lokality a má několik zájemců, kteří by zde stavěli. Rozsah záboru zemědělského 
půdního fondu cca 1,1 ha odpovídá přibližně rozloze již zastavěných pozemků od 
roku 2010, kdy začal platit nový územní plán (12 RD o záboru ZPF 1 ha). 
 
Na základě výše uvedeného Změna č.1 Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem 
obsahuje tyto podzměny k prověření: 

1. Prověření  napojení cyklostezky  letiště – vlakové nádraží v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem (žadatel Město) 

2. Plocha pro občanskou vybavenost OS  – tělovýchova a sport –  hřiště Kozlov 
(žadatel Město) 

3. Plocha pro občanskou vybavenost OS  – tělovýchova a sport –  hřiště Dvořiště 
(žadatel Město) 

4. Plocha pro občanskou vybavenost OS  – tělovýchova a sport –  k.ú. Karasín   
5. Prověření možnosti změny stabilizovaných ploch  výroby a skladovaní - VP na  

plochy smíšené výrobní - SV v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem (areál krasu, 
stavebniny Zeman) 

6. Prověření možnosti změny stabilizované plochy smíšené nezastavěného území – 
zemědělské SM na plochu změny smíšené výrobní SV v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem   

7. Prověření možnosti změny  stabilizované plochy výroby a skladování V na plochu 
změny občanského vybavení komerčního OK v k. ú.  Domanínek  

8. Prověření možnosti změny stabilizované plochy zemědělské P na plochu změny pro 
bydlení individuální BI v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem  

9. Prověření možnosti změny plochy  smíšené obytné SO na plochu změny zeleň 
zahrad ZZ v k.ú. Pivonice 

10. Domanín – změna využití plochy zeleně na plochu pro bydlení BI (nejedná se o 
zábor ZPF) 

 
Z jednání : S tímto materiálem seznámil zastupitele Ing.Straka, dostavil se 
PhDr.Cisár – počet zastupitelů : 21 ! Na několik dotazů paní Pečinkové a pana 
Nemraha odpověděl místostarosta, další zásadní dotazy ze strany zastupitelů nebyly 
vzneseny a materiál byl schválen. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem podle §84odst.2, písm. a) zákona o 
obcích a § 6 odst.5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu schvaluje pořízení Změny č.1 územního plánu Bystřice nad 
Pernštejnem a určuje místostarostu města Bc. Josefa Vojtu pro spolupráci 
s pořizovatelem při pořizování Změny č. 1 územního plánu Bystřice nad 
Pernštejnem. 



Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Ing. Tomáš Straka 
Termín :  
 
07/15 /2013 : Rozpočtová opatření 
Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření 

výdajová č. 2 – 4 a příjmová č. 2 dle rozpisu  
 
Z jednání : Návrh na rozpočtová opatření předložila zastupitelům ke schválení 
Ing.Jurošová, dotazy ohledně dluhů města vznesl pan Hanzlík a MVDr.Dvořák, na 
jejich dotazy odpověděli starosta s Ing.Jurošovou. Poté byl návrh schválen. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje provední rozpočtových opatření výdajových č. 2 – 4 
a příjmových č. 2 dle rozpisu 

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : Usnesením 
 
 
08/15 /2013 : Majetkové převody 
Popis : 

 
1) Po rekonstrukci místní komunikace v Lesoňovicích a po jejím zaměření bylo 
zjištěno , že část komunikace  leží na pozemku p. Boháčka. Dohodl jsem s ním 
koupi. 
 
2)Firma Stavby SPH při zaměřování svých pozemků za betonárkou zjistila , že část 
chodníku , který byl budován v rámci zasíťování průmyslové zóny, leží na pozemku 
firmy a naopak část našeho pozemku je užívána firmou. Byla dohodnuta směna. 
Záměr na směnu byl zveřejněn .  
 
3)Pan Zelený podal žádost o prodej pozemku v k.ú. Domanín .Stavební komise i 
Rada doporučují prodej na základě vyhotoveného GP.  Záměr byl zveřejněn. 
 
4)Pan Handl z Lesoňovic nás požádal o řešení problému, který nastal v roce 1964, 
kdy pan Handl s maminkou koupil od tehdejšího MNV pozemek část PK p.č. 201 o 
výměře 9 m2. Smlouva v té době nepodléhala registraci , tudíž nebyla provedena 
v listech vlastnictví. Existují 2 možnosti řešení. První- souhlasné prohlášení by ale 
bralo do hry paní Handlovou, která již zemřela a pan Handl by musel dělat dodatečné 
dědictví. Druhá možnost je jednoduchá darovací smlouva přímo p. Handlovi, tentýž 
problém má pan Handl s p. Jurnečkovou , i ta by souhlasila s darem. Stavební 
komise i Rada doporučují toto řešení. Záměr byl zveřejněn.  
 
5)Poslední Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na prodej 2 stavebních parcel , 
podmínkou prodeje bylo vybudování sítí a komunikace a přikoupení sousedního 
pozemku od soukromých vlastníků. Stavby SPH s.r.o. se přihlásila k tomuto záměru 
.Lze schválit prodej. 
 
6)V lokalitě Starý Dvůr jsme měli 2 zbytkové stavební parcely (zasíťované) ale 
jejich části patří soukromým vlastníkům. Manželé Kučerovi si jednu část od 
soukromých vlastníků dokoupili a nás požádali prodej naší části (té zasíťované) 
Stavební komise i Rada souhlasí . Záměr byl zveřejněn.  



 
7-8 ) Po opravě povodňových škod bylo dohodnuto s Povodím Moravy s.p.   a  
s bratry Kašovými , že provedeme zaměření a bude provedeno majetkoprávní 
vypořádání skutečného stavu toku . Na základě GP je možné udělat směnné 
smlouvy.  Záměr byl zveřejněn .  
 
9,10,11) Po dokončení chodníku v Divišově , po kolaudaci a po zaměření lze provést 
majetkoprávní vypořádání  v souladu se smlouvami o smlouvách budoucích, které 
byly podmínkou stavebního řízení.   
S jedním soukromým majitelem provést  smlouvu kupní a s ČR- ŘSD smlouvu  o 
vzájemném daru.   
 
12) Manželé Flosovi , vlastníci stavebního pozemku Na Rovinkách, který do města 
koupili v roce 2010 se rozhodli, že stavět nebudou a v souladu s kupní smlouvou a se 
zřízením předkupního práva nám nabídli tento pozemek ke zpětnému odkupu. Lze 
předpokládat , že po vyhlášení nového záměru v případě více zájemců , lze tento 
pozemek prodat formou dražby, jako v jiných předchozích případech 
 
13) Pan A.Rossi nás žádal již v minulosti o prodej pozemku pro stavbu 
průmyslového typu v průmyslové zóně. Vzhledem k tomu , že nebyl jasný větší 
investor ÚJEP , jaký  by byl jeho požadavek na velikost pozemku,  byla p. Rossímu 
nabídnuta možnost koupě pozemku  v areálu bývalé tírny( pozemek vyhovuje 
územnímu plánu a je připojitelný na sítě.) . Stavební komise i Rada doporučují 
prodej  a  navrhují vyhotovení GP , který byl zhotoven a na jeho základě byl 
zveřejněn záměr. 
 
Z jednání : Zastupitelé tento materiál projednali včetně doplněných podbodů 12) a 
13), neměli žádné připomínky a schválili jej. 
 

Usnesení  :
  

1) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 302/2 (dle GP) o výměře  10 
m2 v k.ú.Lesoňovice  od p. F. Boháčka . Cena 20 Kč/m2 + úhrada daně z převodu 
nemovitostí.  
 
 2)Zastupitelstvo města schvaluje  směnu pozemků : z majetku firmy   SPH stavby 
s.r.o. do majetku města Bystřice nad Pernštejnem přejde p.č. 2969/21 (dle GP) o 
výměře 38 m2 a p.č. 2969/22 (dle GP)  o výměře 1 m2 , z majetku města  Bystřice 
nad Pernštejnem do majetku  firmy SPH stavby s.r.o. přejde p.č. 2977/3 (dle GP) o 
výměře 39 m2. Vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem . Cena 150 Kč /m2. Bez 
doplatku.  
  
 3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1127/1 o výměře 897 m2 
v k.ú. Domanín p. Zelenému. Cena 14 330 Kč . 
 
4) Zastupitelstvo města schvaluje dar pozemku p.č. dle PK 201 o výměře 9 m2 v k.ú. 
Lesoňovice  p. Handlovi .  
 
5)Zastupitelstvo města schvaluje : : Prodej pozemku p.č. 3058/76 o výměře 1000 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Cena 130 Kč/m2 (dle znaleckého posudku). 
Prodej pozemku p.č. 3058/77 o výměře 871 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. 
Cena 130 Kč/m2 (dle znaleckého posudku). 



Podmínkou prodeje je koupě pozemku p.č. 3058/78 o výměře 129 m2 od třetí osoby. 
Kupující se zavazuje vybudovat na  části pozemku p.č. 3058/79 veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu , která spočívá ve vybudování vodovodního řadu HD –PE 
DN 100 délka 65 m, kanalizačního řadu (splašková) DN 300 kamenina délka 68 m , 
rozvodu elektřiny ke stavebním pozemkům   a veřejného osvětlení s 1 stožárem VO , 
asfaltová komunikace šíře 6 m délky 50 m dle vzorového příčného řezu ,  a chodníku 
pro pěší ze zámkové dlažby  přilehlý ke stavebním pozemkům (převáděným) na jižní 
straně komunikace šíře 2 m a délka 50 m dle vzorového příčného řezu . Kupující se 
zavazuje provést výše uvedenou infrastrukturu dle platné legislativy a platných 
norem , ,poté kupující zabezpečí kolaudaci infrastruktury a dále se kupující zavazuje 
převést vybudovanou infrastrukturu do vlastnictví  jednotlivým vlastníků a správcům 
sítí a městu Bystřice nad Pernštejnem. 
 
6)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 3058/50 o výměře 383 m2 se 
zřízením předkupního práva do doby kolaudace stavby  v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem manželům Kučerovým . Cena 550 Kč/m2. 
 
7)Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města do majetku 
Povodí Moravy přejdou díly „b+c+e“ z p.č. 84/1 o výměře 171 m2, z majetku 
Povodí Moravy do majetku města přejde p.č. 794/2 o výměře 540 m2  (dle GP) . Vše 
v k.ú. Divišov . Rozdíl v cenách dle znaleckého posudku je 38 099 Kč ve prospěch 
Povodí Moravy s.p. 
 
8)Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města do majetku p. B. 
Kaši přejde díl „d“ z p.č. 84/1 o výměře 23 m2 , z majetku p. B. Kaši do majetku 
města přejde díl „g“ z p.č. 84/2 o výměře 29 m2 a díly „j+k“ z p.č 67  o výměře 20 
m2. Vše v k.ú. Divišov . Rozdíl v cenách dle znaleckého posudku 1 200 Kč ve 
prospěch p. B. Kaši.  
 
9) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č.  36/3 o výměře 198 m2 , 
p.č.36/2 o výměře 221 m2 ,  p.č. 508 o výměře 35 m2 , p.č. 510 o výměře 1 m2 , p.č.  
509 o výměře 4 m2 a p.č 505 o výměře 2 m2 a p.č 506 o výměře 18 m2 v k.ú. 
Divišov od p. Popelkové. Cena 20 Kč/m2 + úhrada daně z převodu nemovitostí.  
 
10) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru p.č 495/2  o výměře 41 m2 v k.ú. 
Divišov od ČR- ŘSD . 
 
11) Zastupitelstvo města  schvaluje darování pozemku p.č.36/3 o výměře  198 m2 a 
p.č. 505 o výměře 2 m2 v k.ú. Divišov  ČR- ŘSD . 
 
12)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č.3052/14 o výměře 883 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od manželů Flosových. Cena 505 000  Kč + inflace 
od 26.7.2010.   
 
13) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 72/17 o výměře 3 500 m2 
v k.ú. Domanínek p. A. Rossímu. Cena 100 Kč/m2. 

Hlasování : Pro 19 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval:  2 
Zodpovídá   

: 
 

Termín :  



 
09/15 /2013 : Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2012 
Popis : Odbor financí a OŽU předkládá zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem ke 

schválení Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2012, který byl projednán 
Finančním výborem dne 20.5.2013 a radou města dne 21.5.2013 a oběma byl 
doporučen ke schválení v zastupitelstvu města bez výhrad. Podrobný popis včetně 
celkových přehledů je doplněn v příloze, včetně zprávy auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města, včetně výsledků hospodaření zřízených 
příspěvkových organizací a výsledků hospodaření založených právnických osob  po 
schválení valnou hromadou. Závěrečný účet města Bystřice byl po potřebnou dobu 
vyvěšen na úřední desce v plném znění a se všemi přílohami.  
 
Z jednání : Návrh Závěrečného účtu města Bystřice n.P. za rok 2012 předložila 
zastupitelstvu ke schválení Ing.Jurošová.  Ing.Kotlán za finanční výbor doporučil 
zastupitelstvu tento materiál schválit, dotaz paní Pečinkové zodpověděla 
Ing.Jurošová a poté jej zastupitelé schválili.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města Bystřice nad 
Pernštejnem a Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2012 včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 
2012 bez výhrad.  

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : Usnesením 
 
Různé   
Starosta informoval zastupitele :  

- o termínech ZM a RM Bystřice n.P. na druhý půlrok 2013 
- o vývoji situace ohledně jednání s firmami E.ON a JMP 
- vysvětlil důvody, které brání chystané výstavbě zimního stadionu v Bystřici n.P. 
- jak pokračuje budování CZV 
- o záměru firmy Wera Werk, s.r.o. vybudovat velké parkoviště před firmou 
- o chystané opravě mostu v ulici Vírská v Bystřici n.P. 
- o účasti slečny Benové a pana Jindry na hudebním festivalu „Zlatý gaštan“ ve 

Slovenské republice, který se koná 5. – 7.10.2013 
- o fotbalovém utkání v Bystřici n.P. mezi mužstvy FC Vysočina a Slovan Bratislava 

dne 25.6.2013 
- o možnosti rezervace vstupenek na Pelíšek a ostatní koncerty a divadla 
- o zahájení akce Bystřická zrcadlení – od 1.6.2013 do 30.9.2013 
- o možnosti vydražit pekárnu na starém městě a odstraněním této chátrající budovy 

zajistit bezpečnost občanů a zlepšit prostředí v této lokalitě 
 
Interpelace členů Zastupitelstva města : 
Hanička Pečinková – za dobrou spolupráci pochválila paní Prudkou a Ing.Šibora 
 
Diskuse občanů : 
Oldřich Novotný –  
1) Vyjádřil obavu z hlučného provozování Lanového centra – odpověděli starosta a 
místostarosta, na vše je pamatováno ve smlouvě. 
2) Vznesl dotaz ohledně budování nové cyklostezky podél silnice na Nové Město na Moravě 
– odpověděl starosta – bude využita a upravena stávající cesta. 



3) Dle jeho názoru usychají staré lípy na Masarykově náměstí před Lipovskými – zastupitelé 
pověřují OŽP prošetřit tuto skutečnost a na příštím jednání ZM informovat o výsledku šetření. 
4) Znovu poukázal na – dle jeho názoru – nevyhovující oplocení MŠ Korálky – tuto 
skutečnost mu opět podrobně vysvětlila a odůvodnila Mgr.Vlasta Moncmanová. 
 
Ladislav Pokorný –  
Vznesl dotaz ohledně rybníků, o které se bude v budoucnosti starat firma Eden Centre s.r.o. 
Na jeho dotaz odpověděl místostarosta Mgr.Vojta a vše mu vysvětlil. 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  19.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Bc. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               
          místostarosta města                              starosta města 


