
       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. 5 /2015 

konaného dne  30.09.2015 
v 15:00 hodin, 

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici  nad  Pernštejnem 
 
 

Přítomni   
Členové zastupitelstva : Mgr.Vlasta Moncmanová, Mgr.Alois Bouček, Petr Hanzlík, Ing.Zdeněk 

Mašík, Ing.Hicham Nemrah, Mgr.Miroslav Novák, Ing.Emil Ondra, 
Ing.Karel Pačiska, Hanička Pečinková, MUDr.Miluše Sáblíková, Antonín 
Tulis, Mgr.Josef Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, Mgr.Martin Bárta, 
Mgr.Martin Horák, Ing.Vít Novotný, Josef Soukop, Mgr. Martin Svoboda, 
MVDr .Petr Dvořák, MUDr. Pavel Lukša, Ing. Josef Samek, akad. mal. 
Karel Rossí 

S poradním hlasem : JUDr.Eva Špatková 
Hosté : vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P.,  ředitelé městských společností 
Omluveni     : , PhDr.Vladimír Cisár 
Nepřítomni   :  
Ověřovatelé zápisu      - Hanička Pečinková  
                                       - Josef Soukop 

  

Nesplněné usnesení ( termín plnění ) :   Žádné nebyly   
Námitky členů ZM proti zápisu č.4/2015                       : Žádné nebyly 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Hlasování : Pro:     19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:  3 
Počet přítomných zastupitelů : 20 ! 
 

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 / 5 / 2015 Informace z rady města 
2 / 5 / 2015 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 
3 / 5 / 2015 Vklad majetku do TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem 
4 / 5 / 2015 Amnestie na poplatky z prodlení 
5 / 5 / 2015 Zpoplatnění stání vozidel na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem 
6 / 5 / 2015 Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou farností Bystřice n.P. 
7 / 5 / 2015 Majetkové převody 
8 / 5 / 2015 Splátkový kalendář 
9 / 5 / 2015 Žádost Bruslařského klubu Zubři Bystřice nad Pernštejnem o finanční 

příspěvek a schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku 
Bruslařskému klubu Zubři Bystřice nad Pernštejnem 

10 / 5 / 2015 Informace o investicích 
 
 



U S N E S E N Í : 
01/05/2015  : Informace z rady města 
Popis : Informace z jednání Rady města Bystřice n.P. konaných v době od posledního  

zasedání zastupitelstva do dnešního dne podal místostarosta Mgr.Josef Vojta, 
zastupitelé neměli žádné dotazy a připomínky a informaci vzali na vědomí. 

Usnesení  :  
Hlasování : Pro:  20 Proti: 0 Zdržel se:   0           Nehlasoval:  3 
 
 02/05/2015 :   Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.    
Popis : O činnosti MěÚ Bystřice n.P. informovala zastupitele tajemnice MěÚ JUDr. Eva 

Špatková, zastupitelé neměli žádné dotazy, zprávu vzali na vědomí a schválili. 
Během projednávání tohoto bodu se dostavil akad .mal. Karel Rossí – počet 
zastupitelů : 21 ! 

Hlasování : Pro:  21 Proti: 0 Zdržel se: 0             Nehlasoval:  2 
 
03/05/2015 : Vklad majetku do spol. TS města a.s. 
Popis : V roce 2009 byl uskutečněn dotační projekt BUENO jehož součástí bylo pořízení 

nákladního automobilu IVECO, nákladního přívěsu, nákladního automobilu MAN a 
pracovního stroje MANITOU, které slouží pro pracovní činnosti spol. TS a.s. Jedna 
z dotačních podmínek byla vlastnit tyto věci po dobu 5- ti let, po tzv. dobu 
udržitelnosti ode dne ukončení projektu, tato doba končí v roce 2015.  
Podmínku vlastnictví a současně umožnit věci pro užívání jsme řešili nájemními 
smlouvami – kdy cena nájmu odpovídala ceně našeho dotačního podílu při pořízení 
automobilů a strojů, po splacení ceny pořízení jsme uzavřeli smlouvy o výpůjčce 
majetku. Tyto jsou daňově nevýhodné pro obě strany – je nutno tedy řešit převod 
automobilů a strojů do majetku TS a.s. 
Nejefektivnější řešení je vložení majetku formou dobrovolného příplatku mimo 
základní kapitál společnosti TS města a.s. a to na základě smlouvy, která je 
předmětem schvalení v zastupitelstvu města   
 
Z jednání : Tento bod předložila zastupitelům ke schválení Ing.Jurošová a ti jej po 
projednání bez připomínek schválili.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města podle § 85 písm. e) zákona o obcích rozhoduje tak, že schvaluje 
poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti TS města a.s., 
identifikační číslo 25303660 – těchto movitých věcí: 1. nákladní automobil IVECO 
EUROCARGO, registrační značka 3J3 8559, 2. nákladní přívěs BG PNT 11C, 
registrační značka 3J6 1234, 3. nákladní automobil MAN TGS 28.360, registrační 
značka 3J3 8155, 4. pracovní stroj samojízdný MANITOU MLT 523, registrační 
značka J02 5453, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku 
mimo základní kapitál (dle přílohy) a provedením pověřuje starostu města. 
 

Hlasování : Pro:
21 

 Proti:
0 

 Zdržel se: 
0 

 Nehlasoval:
2 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
04/05/2015 : Návrh na vyhlášení amnestie na poplatky a úroky z prodlení 
Popis : Rada města Bystřice nad Pernštejnem na svém jednání dne 4.8.2015 doporučila 



zastupitelstvu ke schválení amnestii na  poplatky a úroky z prodlení  za pronájem 
bytů na období od 1.10.2015 do 29.2.2016.  
Navrhujeme následující postup:   
1/ Prominutí poplatků a úroků z prodlení v celé výši u dlužníků, kteří mají 
v současné době uhrazený celý dluh na nájmu a uhradí případné náklady soudního 
řízení do 29.2.2016.   
2/  U dlužníků, kteří do 29.2.2016 uhradí celý dluh včetně nákladů soudního řízení, 
navrhujeme prominout také poplatky a úroky  z prodlení v celé výši. 
 3/  V případě, že dlužník v daném termínu dluh neuhradí, je bezpředmětné uvažovat 
o prominutí poplatků z prodlení. Vymáhání dluhů se řeší soudní cestou (platební 
rozkazy) popřípadě ve spolupráci s exekutorem. Další vymáhání dluhu v případě 
prominutí poplatků z prodlení by bylo do budoucnosti velice komplikované, neboť 
dluh máme přiznán soudem včetně celého příslušenství.  
             
Tato akce bude zveřejněna v Bystřicku a na internetových stránkách a ve vývěskách. 
Jednotliví dlužníci budou informováni dopisem, kde jim budou vyčísleny poplatky a 
úroky z prodlení a budou s touto akcí obeznámeni. 
Vyhodnocení této akce  proběhne  na zastupitelstvu v březnu 2016. 
 
Z jednání : Ing.Vančová předložila zastupitelstvu ke schválení návrh na Amnestii na 
poplatky z prodlení a to jej po projednání schválilo. Na dotaz MVDr. Dvořáka 
ohledně výše celkového dluhu na nájemném odpověděla Ing. Vančová.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice n. P. schvaluje vyhlášení amnestie na poplatky a úroky 
z prodlení v období od  1.10.2015 do 29.2.2016 v tomto rozsahu: 
1/ Prominutí poplatků a úroků z prodlení v celé výši u dlužníků, kteří mají ke dni 
vyhlášení amnestie uhrazený celý dluh na nájmu a uhradí do 29.2.2016 případné 
náklady soudního řízení.   
2/ Prominutí poplatků a úroků z prodlení v celé výši u dlužníků, kteří do 29.2.2016 
uhradí celý dluh na nájmu včetně nákladů soudního řízení. 
Vyhodnocení amnestie proběhne na jednání zastupitelstva v březnu 2016. 
 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 
Zodpovídá : Ing.Vančová 
Termín : Usnesením 
 
05/05/2015 : Zpoplatnění stání vozidel na náměstí ul. Masarykovo nám. v Bystřici nad 

Pernštejnem 
Popis : Vedení města se stále zabývá otázkou regulace dopravy vozidel (stání vozidel) na 

náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. V současné době na základě svých poznatků a 
poznatků od veřejnosti překládá zastupitelům města variantu regulace dopravy 
vozidel na náměstí a to cestou zpoplatněného stání vozidel na tomto náměstí. 
Vedení města má zájem nejméně, aby touto cestou došlo k většímu objemu výměny 
stojících zaparkovaných vozidel v prostoru Masarykovo nám., než je doposud a i 
následného možného finančního výnosu do rozpočtu města. 
 
Vyvstává, tedy základní otázka, zda je zájem města resp. zastupitelstva města o tuto 
regulaci dopravy vozidel (stání vozidel) na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. 
Tento záměr byl předložen na radě města dne 4. 8. 2015, která se s tímto projektem 
ztotožnila a usnesením 11/11/2015 ze dne 4. 8. 2015 doporučuje zastupitelstvu města 



tímto způsobem regulovat stání vozidel na Masarykově nám. 
 
Společnost City Parking Group s.r.o., se sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, 
na základě pobídky vedení města zpracovala návrh placených parkovacích zón na 
náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. Základem tohoto návrhu je regulovat parkování 
vozidel na náměstí a to zpoplatněním stání vozidel. Následný finanční výnos z této 
činnosti by přicházel do rozpočtu města. Ve studii jsou i navrženy možné návrhy 
sdílení tržeb za předpokladu, že předmětná společnost celý projekt financuje a po 
dobu spolupráce se o vše stará (Koncesní smlouva) nebo pronájem technologie, popř. 
nákup tohoto zařízení.  
V propozicích k tomuto bodu máte návrh Koncesní smlouvy, tedy možné variace 
spolupráce s touto společností, nejedná se o konečnou verzi – návrh ze strany 
společnosti, který bude na základě následné vůle zastupitelstva města touto cestou 
pokračovat, připomínkován.  
 
Z jednání : Tento bod předložil zastupitelům ke schválení Bc. Daniel. Při 
projednávání tohoto bodu se rozvinula živá diskuse, do které se zapojili MVDr. 
Dvořák, Ing. Samek, pan Hanzlík, MUDr. Sáblíková, Mgr. Svoboda – na jejich 
dotazy odpověděli Bc. Daniel, starosta, místostarosta – viz audiozáznam.  
   

Usnesení : Zastupitelstvo města souhlasí s zpoplatněním stání vozidel na náměstí ul. 
Masarykovo nám. v Bystřici nad Pernštejnem jako prostředkem regulace dopravy 
vozidel ve městě. 
 

Hlasování : Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 
 

2 

Zodpovídá : Bc. Daniel Jiří  
Termín :  
 
06/05/2015 : Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou farností v Bystřici nad 

Pernštejnem  
Popis : Ve schváleném rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem je schválen provozní výdaj 

na opravu mobiliáře kostela Sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem. V souvislosti 
se změnou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
nastala povinnost před vyplacením dotace v této částce schválit veřejnoprávní 
smlouvu zastupitelstvem města.   
 
Z jednání : Návrh na Veřejnoprávní smlouvu předložila zastupitelům ke schválení 
Ing.Jurošová. Zastupitelé neměli žádné připomínky a po projednání byl tento návrh 
schválen.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem pro Římskokatolickou farnost 
Bystřice nad Pernštejnem. 

Hlasování : Pro:
20 

 Proti:
0             

 Zdržel se: 
0 

 Nehlasoval:
3 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
 



07/05 /2015 : Majetkové převody   
Popis : 1)V souvislosti se vznikem nových stavebních parcel v Rovném od soukromého 

vlastníka bylo dohodnuto , že přístup k těmto parcelám by byl z obecního pozemku a 
touto koupí bychom tento pozemek získali. Osadní výbor doporučuje. Stavební 
komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení.  
2)Manželé Malenovští nás požádali o vypořádání pozemku , který dlouhodobě 
užívají . Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení geometrického plánu. Na 
jeho základě byl  vyhlášen záměr. Osadní výbor souhlasí a Komise i rada doporučují 
tento převod ke schválení . 
3)Asi před třemi lety jsme požádali Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod 
pozemků pod účelovými komunikacemi (lokalita Lužánky) v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem a Domanínek . Pro podpis smlouvy o bezúplatném převodu  je nutné 
schválení Zastupitelstvem .  
4) Při zaměřování pozemku pro prodej pozemku pro manžele Jurnečkovi v k.ú. 
Domanínek bylo zjištěno , že sousední vlastník má dlouhodobě zaplocenu část naší 
parcely . Tato část byla parcelována a lze ji odprodat. Stavební komise i Rada 
doporučují tento převod ke schválení. Záměr byl zveřejněn .  
5) Pro stavbu chodníku na ulici Vírská byl dohodnut s vlastníkem pozemku odkup 
části jeho pozemku nezbytného pro stavbu chodníku. Vlastník odmítl prodat celou 
parcelu a tak na základě požadavku komise i rady byl  v souladu s projektem 
vyhotoven geometrický plán na jehož základu dojde k odkoupení.  
6)Při vytyčování pozemků v okolí pekárny bylo zjištěno že sousední vlastník ½ p. 
Trybulová a ½ p. Trybula mají  svůj pozemek , který zasahuje do místní komunikace 
. Stavební komise i rada doporučují tento pozemek směnit . Byl vyhotoven 
geometrický plán , na jehož základu byl zveřejněn záměr. Komise i rada doporučují 
tento převod Zastupitelstvu ke schválení.  
7)Při kontrole katastrálního operátu bylo zjištěno , že několik   ubytovacích  chatek  
na Domanínském  rybníku v k.ú. Domanín  leží na pozemku LČR s.p.. Se zástupci 
LČR byl dohodnut odkup tohoto pozemku . Komise i Rada doporučují tento převod 
ke schválení .  
8, 9,10,11 )Pro stavbu cyklostezky podél  silnice I/19  byly  s jednotlivými vlastníky 
uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích kupních  ( p. Čumplová, p. Růžička ) a 
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ( obec Rozsochy) a smlouva 
o bezúplatném převodu pozemků ( ČR -  ŘSD ) . 
12)Manželé Tomáškovi  nás požádali o prodej zbytkové parcely ( kterou město 
koupilo jako přívažek při vypořádání odvodnění , původní majitel nám prodal 
pozemky na úpravu odvodnění a tato parcela , protože věděl , že je zaplocena 
Tomáškovými , proto se jí chtěl zbavit.) ,St. komise i rada doporučují tento převod 
Zastupitelstvu ke schválení . Záměr byl zveřejněn.  
13) V návaznosti na bod 5) pro stavbu chodníku na ulici Vírská plánovanou stavbou 
zasáhneme i do pozemků Povodí Moravy s.p. . Většina dotčených pozemků je 
součástí toku Bystřice a tyto budou následně majetkoprávně řešeny věcnými 
břemeny. Tyto 2 parcely jsou mimo tok a tak bylo dohodnuto , že je město od Povodí 
Moravy odkoupí.  
14)Pan  V. Pečinka požádal o prodej pozemku ke stavbě  RD  v Domaníně . Stavební 
komise i rada i osadní výbor   souhlasí s podmínkou finanční spoluúčasti stavebníka 
na příjezdové komunikaci k této parcel . Stavebník souhlasí . Záměr byl zveřejněn.  
15)Minulé Zastupitelstvo 24.6. neschválilo prodej p.č. 1099/1 o výměře 1081 m2   
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem firmě Voldán CZ  za částku 400 Kč/m2.  Nedávno 
firma zaslala novou žádost o prodej tohoto pozemku ale za cenu 200 Kč/m2.  Rada 



doporučuje Zastupitelstvu  vyhlášení nového záměru s nižší cenou. 
16) Minulé Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku 2958/35 firmě ADOZ s.r.o. . 
V mezidobí  nás jednatel firmy pan Liška  požádal  , aby prodej byl na firmu Reap 
Investment s.r.o. . Tato firma byla založena pro tuto investici . Firma REAP 
Investment s.r.o.  má stejnou majetkovou strukturu jako ADOZ. Zastupitelstvo města 
by mělo revokovat   své usnesení ze zastupitelstva 24.6.2015 v bodě 11.  a schvaluje 
prodej shora uvedeného pozemku firmě REAP Investment s.r.o. Rada doporučuje  
Zastupitelstvu  revokaci usnesení   a prodej  shora uvedeného pozemku. 
17) Březnové zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku za 
účelem výstavby komunitního domu pro seniory . Na tento záměr se přihlásil jeden 
zájemce . Lze schválit prodej pozemku  
 
Z jednání :  Body 1 – 17 vyjma bodů 15) a 16) předložil zastupitelům ke schválení 
starosta, ti neměli žádné připomínky a po projednání tyto body schválili takto : 
Hlasování 7a) :    Pro : 20          Proti : 0            Zdržel se : 0           Nehlasoval : 3 
 
Poté byl předložen ke schválení bod 15) a rozvinula se živá diskuse – viz 
audiozáznam. Na jednání se dostavil MUDr.Lukša – počet zastupitelů : 22 ! Na 
četné dotazy Ing.Novotného, MVDr.Dvořáka a pana Hanzlíka, kteří nesouhlasili 
s prodejem pozemku za cenu 200,- Kč/m2, odpověděli starosta a místostarosta. Bod 
byl schválen takto : 
Hlasování 7b) :    Pro : 15          Proti : 5            Zdržel se : 2           Nehlasoval : 1 
 
K bodu 16), který opět předložil zastupitelům ke schválení starosta, zastupitelé 
nevznesli žádné připomínky a schválili jej takto : 
Hlasování 7c) :    Pro : 18          Proti : 0            Zdržel se : 2           Nehlasoval : 3 
 

Usnesení : 1)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP p.č.484/13 o výměře 678 
m2 v k.ú. Rovné od p. M. Buchty . Cena 20 Kč/m2 + úhrada daně z nabytí 
nemovitých věcí.  
2)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP díl „a“ z p.č. 526/1 o 
výměře 45 m2 v k.ú. Karasín manželům Malenovským . Cena 20 kč/m2. 
3Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 3036/3, 3036/4, 
3037, 3038/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem a pozemků p.č. 131/2 a 116 v k.ú. 
Domanínek ( všechno ost.pl. – ostatní komunikace) z majetku ČR – Státní 
pozemkový úřad  do majetku města Bystřice nad Pernštejnem.  
4)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 61/4 o výměře 57 m2 v k.ú. 
Dommanínek p. M Matuškovi . Cena 150 Kč/m2. 
5) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku dle GP p.č. 1468/1 o výměře 217 
m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od p. I. Havlíkové . Cena 50 Kč/m2. 
6)Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města do majetku ½ p. 
L. Trybulové a ½ M. Trybuly přejde díl „b“  z p.č. 1082/1 o výměře 20 m2 , 
z majetku ½ p. L. Trybulové a ½ p. M. Trybuly do majetku města přejde  díl „c“ 
z p.č. 353 o výměře 40 m2 . Vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem . Cena 100 
Kč/m2.Rozdíl 2000 doplatí město Trybulovým .  
7) Zastupitelstvo města schvaluje  koupi pozemku p.č. 1154 o výměře 80 m2 v k.ú. 
Domanín od  ČR -LČR  s.p. . Cena 18 500 Kč ( cena dle znaleckého odhadu ).  
8)Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku dle GP p.č. 253/3 o výměře 172 m2 v k.ú. 
Rozsochy  od p. Z. Čumplové . Cena 20 Kč/m2 + úhrada daně z nabytí nemovitých 
věcí . 



9) Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku dle GP p.č. 714/5   o výměře 318 m2 
v k.ú. Kundratice   od p. M. Růžičky . Cena 20 Kč/m2 + úhrada daně z nabytí 
nemovitých věcí . 
10)Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků dle GP  p.č. 961/2 o výměře 
1465 m2 v k.ú. Kundratice a pozemek  dle GP p.č. 883/6 o výměře 150 m2 a 883/1 o 
výměře 127 m2 v k.ú Rozsochy z majetku ČR ŘSD  do majetku města Bystřice nad 
Pernštejnem.  
11)Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Bystřice nad Pernštejnem  od obce Rozsochy spočívající v právu umístění 
cyklostezky a její údržby a oprav  na pozemku p.č. 747 v k.ú. Kundratice . Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu 10 let a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 500 
Kč + DPH. 
12)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 229/4 o výměře 282 m2 v k.ú. Rodkov 
manželům Tomáškovým . Cena 20 Kč/m2. 
13) Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 3222/87 o výměře 1 m2 a 3222/216 o 
výměře 2 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od ČR –Povodí Moravy s.p. . Cena dle 
znaleckého posudku.  
14) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1478/8 o výměře 1018 m2 
v k.ú. Domanín . Cena 100 Kč/m2. 
15)Zastupitelstvo města schvaluje  zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 1099/1 
o výměře 1081 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem  za účelem výstavby 10 
minidomků. Podmínkou je demolice stávajícího objektu na náklady kupujícího. Cena 
200 Kč/m2. 
16)Zastupitelstvo města revokuje   svoje usnesení ze dne 24.6.2015 v bodě 11 o 
prodeji pozemku p.č. 2958/35 firmě Adoz s.r.o. a schvaluje prodej pozemku p.č. 
3058/35 o výměře 18 096 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem firmě REAP 
Investment s.r.o. Cena 100 Kč/m2. 
17)  Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku dle GP p.č. 3052/69 o výměře 
500 m2  v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem . Cena 1000 Kč/m2. Podmínkou prodeje je 
závazek kupujícího prodloužit vodovodní řad v délce cca 50 m, dále vybudování 
místní komunikace a chodníku v délce cca 40 m a osazení a připojení jednoho sloupu 
VO. (Komunikace bude umístěna v západní části  p.č. 3052/34 a bude navazovat na 
prodávaný pozemek). Dále kupující vybuduje tolik parkovacích míst , kolik bude 
nově vybudovaných bytů v komunitním domě.  Dále kupující provede ozelenění  
části p.č. 3052/34 o výměře 1200 m2. 
 

 Zodpovídá : ivan buchta  ,josef vojta, karel pačiska 
 Termín :  
 
08/05/2015 : Splátkový kalendář  
Popis : Na zasedání rady města dne 1.9.2015 pod č.j. 8/12/2015 bylo rozhodnuto ukončení 

nájemního vztahu mezi městem a panem Krondráfem – nájemce nebytového 
prostoru v domě č.p. 4 na Masarykově náměstí a to z důvodu neplacení nájmu za tyto 
prostory. Došlo k dohodě v souvislosti se započtením dluhu na nájemném a 
technického zhodnocení provedeném v těchto prostorách. Ke dni 30.9. 2015 byl 
nájem dohodou stran ukončen. Vzniklý závazek úhrady nájmu je předmětem 
splátkového kalendáře. Splátky jsou navrženy v dohodnuté výši s bývalým 
nájemcem a stanoveny na 63 měsíců. Dohody o splátkách, které jsou delší než 18 
měs. jsou dle zákona o obcích ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva.  
 



Z jednání : Návrh na Splátkový kalendář předložila zastupitelům ke schválení Ing. 
Jana Jurošová a zastupitelé jej po projednání schválili.  
   

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splátkách mezi Městem Bystřice nad 
Pernštejnem a panem Krondráfem 

Hlasování : Pro:
21 

 Proti:
0 

 Zdržel se: 
1 

 Nehlasoval:
1 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
09/05/2015 : Žádost  Bruslařského klubu Zubři Bystřice nad Pernštejnem o finanční 

příspěvek a schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku 
Bruslařskému klubu Zubři Bystřice nad Pernštejnem  

Popis : Dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o 
poskytování dotací a návratných fin. výpomocí nad 50.000,- Kč v jednotlivém 
případě fyzickým a právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 
poskytnutí. 
 
Bruslařský klub Zubři Bystřic nad Pernštejnem se obrátil na zastupitelstvo se žádostí 
o poskytnutí příspěvku na svoji startovací sezónu. 
Nový sportovní oddíl spolek Bruslařský klub Zubři Bystřice nad Pernštejnem vznikl 
v květnu letošního roku, zapsán ve spolkovém rejstříku byl  ke dni 5.6.2015. Svoji 
činnost zahájil v měsíci září 2015 náborem do oddílu přípravky, který trénuje 2x 
týdně a oddílem mužů, kteří již na podzim zahájí soutěžní sezonu v krajském 
přeboru. Dosud mají odehraných několik přípravných zápasů. Protože prostředky 
z grantů města byly již na začátku roku rozděleny, žádají tímto zastupitelstvo o fin. 
prostředky na počáteční materiálové vybavení a provozní náklady na podzimní část 
sezony do konce roku 2015 (viz. žádost v příloze). Od ledna příští roku by se spolek 
zapojil do režimu grantových programů města. 
 
Žádost byla projednána dne 17.8.2015 komisí sportu a mládeže. Z požadované 
částky 226.500,- Kč komise doporučila  radě a zastupitelstvu schválit příspěvek ve 
výši 180.000,- Kč. 
Rada města svým usnesením č. 4/12/2015 doporučuje zastupitelstvu schválit 
příspěvek ve výši 180.000,- Kč. 
 
Z jednání : S tímto bodem seznámila zastupitele Ing. Svobodová a starosta, který při 
projednávání zodpověděl otázku položenou Ing. Mašíkem. Poté byl předložený bod 
zastupiteli schválen.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje: 
- finanční příspěvek ve výši 180.000,-  Kč pro Bruslařský klub Zubři Bystřice nad 
Pernštejnem, spolek, 
- veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku Bruslařskému klubu Zubři Bystřice 
nad Pernštejnem, spolek. 
  

Hlasování : Pro: 17 Proti: 2 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 1 
Zodpovídá : Ing. Svobodová 
Termín : splněno usnesením 
 



10/05/2015 : Zprávy o investicích  
Popis : Celkem 7 ks zpráv týkajících se většinou akcí velkých, což potvrzuje, že investiční 

aktivita našeho města je nadále vysoká. 
 
Z jednání : Zastupitelům přednesl zprávy o investicích Ing.Sitař, zastupitelé je vzali 
na vědomí a schválili. Během projednávání tohoto bodu odešel Mgr. Bárta – počet 
zastupitelů : 21 !  
 

Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje zprávy Odboru správy majetku a investic o přípravě a 
realizaci investic dle přílohy. 
 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3 
Zodpovídá : Sitař 
Termín :  
 
 
R ů z n é   : 
Starosta informoval zastupitele : 
- o pracovním zasedání ZM dne 18.11.2015 
- o řádném zasedání ZM dne 16.12.2015 
- o přípravě nových webových stránek města. 
 
 
Interpelace členů Zastupitelstva města : 
Paní Pečinková – vznesla dotaz ohledně opravy mostu v ulici Nádražní – odpověděl starosta 
 
MVDr.Dvořák – poukázal na neudržované pozemky kolem dálnice – tráva není posečená a 
brání ve výhledu při vjezdu na dálnici – odpověděli tajemnice, starosta a místostarosta, kteří 
tuto situaci již třetím rokem řeší s ŘSD a u soudu.  
 
MUDr.Sáblíková – ptala se na možnost skácení některých stromů na hřbitově a na četnost 
vyvážení kontejnerů na bioodpad – odpověděl starosta a Ing.Sitař. 
 
Ing. Novotný - ptal se na důvody, které vedly RM neschválit videozáznam při jednání 
zastupitelstva – odpověděli Mgr. Moncmanová, starosta a Mgr. Novák. 
 
Pan Tulis -  vznesl dotaz ohledně vypuštěného rybníka Argentina – odpověděl Ing. Klimeš. 
 
 
Diskuse občanů : 
Oldřich Novotný - vznesl několik dotazů :  
- možnost finančních příspěvků při obnově fasád na náměstí – odpověděl starosta 
- dle jeho názoru opravit sokolovnu, ale ponechat stávající prvky budovy – odpověděl starosta 
- navrhoval umístění přístrojů na vybírání parkovného – ne na chodník, ale na budovy a to z 
  důvodu snadnější údržby náměstí – odpověděl starosta 
- kritizoval odstranění zeleně před kulturním domem a tázal se, zda se počítá s obnovou  
  stromů v této lokalitě – odpověděl starosta a Mgr. Radek Vojta 
- poukázal na nezalévání stromů a rostlin na náměstí v letním období, kdy bylo velké sucho a  
  teplo – odpověděl starosta 
- upozornil na odumírání jehličnanů v našem městě a okolí – odpověděl starosta. 



 
Paní Pechová :  
Během diskusních příspěvků paní Pechové odešla MUDr. Sáblíková – počet zastupitelů : 20! 
Vznesla připomínky ke článku, který vyšel v Bystřicku ohledně zákazu volného pobíhání psů 
a úklidu psích exkrementů – odpověděla tajemnice JUDr. Eva Špatková. Dále pak poděkovala 
za vydání brožury O cyklostezkách a navrhla před cyklostezkami vyvěsit desatero pro 
cyklisty – odpověděl místostarosta, již se tak děje a právě proto byly vydány brožury, aby byli 
cyklisté informováni.  
  
V Bystřici nad Pernštejnem dne  30.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               
            místostarosta města                              starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
Hanička Pečinková, ověřovatelka zápisu 

 
 

 
……………………………………. 
Josef Soukop, ověřovatel zápisu 


