Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č. 4 /2015
konaného dne 24.06.2015
v 15:00 hodin,

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem
Přítomni
Členové zastupitelstva : Mgr.Vlasta Moncmanová, Mgr.Alois Bouček, PhDr.Vladimír Cisár, 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
S poradním hlasem
: JUDr.Eva Špatková
Hosté
: vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P., ředitelé městských společností
Omluveni
: MUDr.Lukša, Ing.Samek
Nepřítomni
: akad.mal.Karel Rossí
Ověřovatelé zápisu
- Ing.Mašík
- Mgr.Svoboda
Nesplněné usnesení ( termín plnění )
: Žádné nebyly
Námitky členů ZM proti zápisu č.3/2015 : Žádné nebyly

Schválení ověřovatelů zápisu
Hlasování : Pro: 15 Proti: 0
Počet přítomných zastupitelů :

Zdržel se: 2

Nehlasoval:

6

Schválení pořadu jednání
Hlasování

: Pro: 18 Proti: 0

Zdržel se: 0
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Nehlasoval:

5

JEDNÁNÍ

Informace z rady města
Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
Schválení vydání změny č.1 Územního plánu Bystřice n.P.
Vyhláška č.2/2015 o nakládání s odpady
Informace o investicích
Schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na akci ke Dni dětí
Vytvoření destinace „Koruna Vysočiny“
Prodej pozemku na Rovinkách
Prodej pozemku na Voldáně
Majetkové převody
Rozšíření dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně, prodej
pozemku firmě ADOZ s.r.o.
/ 2015 Rozpočtová opatření
/ 2015 Schválení závěrky města Bystřice n.P. za rok 2014
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/ 2015 Závěrečný účet města Bystřice n.P.
/ 2015 Příspěvek na podporu technického vzdělávání
/ 2015 Schválení Statusu a jednacího řádu a kontrolního řádu Kontrolního výboru
ZM Bystřice n.P.
/ 2015 Finanční výbor – schválení plánu práce
/ 2015 Kontrolní výbor – jmenování nového člena
/ 2015 Posouzení výhodnosti nákupu ledkové stěny
/ 2015 Michal Olšiak - Zubr
/ 2015 Prodej budovy a pozemků bývalého Úřadu práce

USNESENÍ:
01/04/2015 : Informace z rady města
Popis

Usnesení
Hlasování

: Informace z jednání Rady města Bystřice n.P. konaných v době od posledního
zasedání zastupitelstva do dnešního dne podal místostarosta Mgr.Josef Vojta.
Během projednávání tohoto bodu se dostavili MUDr.Sáblíková a pan Soukop, počet
zastupitelů : 20! Zastupitelé zprávu vzali na vědomí a schválili.
:
: Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5

02/04/2015 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
Popis
Hlasování
03/04/2015
Popis

O činnosti MěÚ Bystřice n.P. informovala zastupitele tajemnice MěÚ JUDr. Eva
Špatková, zastupitelé neměli žádné dotazy, zprávu vzali na vědomí a schválili.
: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3
:

: Schválení vydání změny č.1 Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem
: Dne 18.9.2013 Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání změny č.1 územního
plánu Bystřice nad Pernštejnem. Na základě schváleného zadání změny č.1 a
společného jednání o návrhu změny č.1 pořizovatel zajistil vyhotovení a veřejného
projednání návrhu změny č.1 ÚP Bystřice n.P.
SEZNAM DÍLČÍCH ZMĚN, ŘEŠENÝCH ZMĚNOU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU:
ZM1. 01 Bystřice n/P – cyklostezka letiště – vlakové nádraží
ZM1. 02 Kozlov – hřiště
ZM1. 04 Karasín – ledová stěna Vír
ZM1. 05 a, b, c Bystřice n/P – změna výrobní plochy u nádraží na plochy smíšené
výrobní
ZM1. 06 Bystřice n/P – smíšená výroba mezi železnicí a silnicí
ZM1. 07 Domanínek – změna výrobní plochy na občanskou vybavenost
ZM1. 08 Bystřice n/P – bydlení směrem k Domanínu
ZM1. 09 Pivonice – změna části návrhové plochy smíšené obytné na zahrady
ZM1. 10 Domanín – bydlení
ZM1. 11 Homogenizace silnice I/19
ZM1. 12 Homogenozace silnice II/357
ZM1. 13 Homogenizace silnice II/388
ZM1. 14 Rovné – úprava hranice zastavěného území
ZM1. 15 Bystřice n/P – přestavba plochy OV na individuální bydlení
ZM1. 16 a, b Bystřice n/P – změna výrobní plochy u nádraží na plochy smíšené
výrobní
ZM1. 17 Bystřice n/P – změna stávající plochy ZO na plochu smíšenou centrální
ZM1. 18 Domanínek – nová plocha pro bydlení

ZM1. 19
ZM1. 20
ZM1. 21
ZM1. 22
ZM1. 23
ZM1. 24
ZM1. 25
ZM1. 26
ZM1. 27
ZM1. 28
ZM1. 29
ZM1. 30
ZM1. 31
ZM1. 32
ZM1. 33
ZM1. 34
ZM1. 35
ZM1. 36
ZM1. 37
ZM1. 38
ZM1. 39
ZM1. 40
ZM1. 41
ZM1. 42
ZM1. 43
ZM1. 44
ZM1. 45
ZM1. 46
ZM1. 47
ZM1. 48
ZM1. 49
ZM1. 50
ZM1. 51
ZM1. 52
ZM1. 53
ZM1. 54

Karasín – rozšíření zastavitelné plochy SO Z50
Rovné – úprava hranice zastavěného území
Domanín – rozšíření bydlení SO severním směrem
Pivonice – rozšíření bydlení SO jižním směrem
Bystřice n/P – ruší se VN
Domanín – SO Z23b – aktualizace zastavěného území
Domanín – N – aktualizace zastavěného území (původně SO Z24)
Domanín – SO – aktualizace zastavěného území (původně SO Z26)
Bystřice n/P – BI – aktualizace zastavěného území (původně BI Z10)
Rovné – SO – aktualizace zastavěného území (původně SO Z70)
Bystřice n/P – BI Z1, BI Z4, U/v Z140 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – BI Z2, BI Z11, U/v Z141 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – BI Z8, BI Z12, U/v Z142 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – SV Z107 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – SV Z109, DU Z218 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – SV Z114 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – SO Z15 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – OS Z89 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – VP Z124 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – VP – aktualizace zastavěného území (původně VP Z235)
Bystřice n/P – VP – aktualizace zastavěného území (původně VP Z120)
Bystřice n/P – VP Z112 – aktualizace zastavěného území
Bratrušín – VS – aktualizace zastavěného území (původně VS Z131)
Karasín – SO Z50 – aktualizace zastavěného území
Karasín – SO Z49 – aktualizace zastavěného území
Dvořiště – SO – aktualizace zastavěného území (původně SO Z42)
Pivonice – SO Z64 – aktualizace zastavěného území
Pivonice – SO Z65 – aktualizace zastavěného území
Dvořiště – SO Z44 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – VP Z122 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – VP Z123 – aktualizace zastavěného území
Bystřice n/P – DS – aktualizace zastavěného území (původně DS Z209)
Bystřice n/P – DU Z220 – aktualizace zastavěného území
Kozlov – změna hranice katastrálního území – sever
Kozlov – změna hranice katastrálního území – jih
Bystřice n/P – úprava veřejné zeleně u autobusového nádraží

Návrh změny byl projednán na společném jednání s dotčenými orgány dne 22.8.2014
a poté předložen k posouzení k nadřízenému orgánu územního plánování tj. Krajský
úřad kraje Vysočina –odbor územního plánování a stavebního řádu. Obdržené
připomínky ke společnému jednání byly vyhodnoceny a zařazeny do návrhu pro
veřejné projednání změny č.1. Poté byl veřejnou vyhláškou oznámen termín konání
veřejného projednání Změny č.1. V pondělí 4.5.2015 proběhlo veřejné projednání
změny, na kterém mohla veřejnost uplatnit připomínky popřípadě vlastnící
předmětných pozemků námitky (viz. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek). V rámci veřejného projednání byla uplatněna jedna připomínka a
nebyly uplatněny žádné námitky. Všechny připomínky byly kladně projednány
s dotčenými orgány.
Vzhledem k rozsahu dokumentace Vám předkládám v papírové podobě výřezy
z výkresu základního členění pro lepší orientaci v jednotlivých změnách, a

Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Dokumentace je pak v celém
rozsahu
vystavena
na
internetových
stránkách
města
http://www.bystricenp.cz/zpravy-a-dokumenty-odboru-meu/odbor-uzemnihoplanovani-a-stavebniho-radu/
Z jednání : Tento materiál předložil zastupitelům ke schválení Ing.Straka a
zastupitelé jej po projednání bez připomínek schválili.
Usnesení

: bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek
uplatněných při projednání změny č. I Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem ve
smyslu kapitoly „Vyhodnocení připomínek“ odůvodnění změny č. I Územního plánu
Bystřice nad Pernštejnem
vydává formou opatření obecné povahy
po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), že návrh změny č. I Bystřice nad Pernštejnem není v rozporu s Politikou
územního rozvoje ČR 2015, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění
Aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu
Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního
zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Změnu č. I
Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0
Zodpovídá : Ing. Tomáš Straka
Termín
:

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

3

04/04/2015 : Vyhláška města č. 2/2015
Popis

: Zákonem č. 229/2014 Sb. byl novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Podstatou změnou, kterou tato novela přináší, je povinnost obce třídit a separovat
biologické odpady minimálně rostlinného původu a kovy.
Vzhledem k tomu, že stávající vyhláška města č. 2/2011, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů neupravuje třídění biologického odpadu rostlinného původu a třídění kovů,
bylo nutné dát místní právní úpravu do souladu s platnou legislativou.
Ministerstvo vnitra ČR vydalo v této souvislosti vzorovou vyhlášku pro obce. Za
použití vzorové vyhlášky a po projednání návrhu vyhlášky se společností TS města
a.s. byl zpracován návrh vyhlášky č. 2/2015, který byl odsouhlasen Ministerstvem
vnitra ČR.
V zájmu zajištění přehlednosti místních vyhlášek je vhodné namísto změn a doplnění
stávající vyhlášky přijmout vyhlášku novou a zrušit předcházející vyhlášku, která
upravovala od roku 2011 nakládání s komunálními odpady.
Rada města projednala návrh vyhlášky č. 2/2015 na svém zasedání dne 16.6.2015 a
doporučila zastupitelstvu města vydat Vyhlášku č. 2/2015, o stanovení systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bystřice nad
Pernštejnem.
Z jednání : Návrh Vyhlášky č.2/2015 předložil zastupitelům ke schválení vedoucí
OŽP a ti jej projednali takto : p.Hanzlík vnesl dotaz ohledně mobilního sběru
nebezpečného odpadu, dle jeho názoru není třeba, od toho je sběrný dvůr –
odpověděli JUDr.Špatková a ing.Klimeš. MVDr.Dvořák poukázal na to, že v návrhu
Vyhlášky č.2/2015 nejsou uvedena sběrná místa v našich místních částech.
Zastupitelé po projednání tento materiál včetně doplnění připomínky MVDr.Dvořáka
schválili.
Usnesení

: Zastupitelstvo města v y d á v á podle § 84 odst. 2 písm. h) zák. čís. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů Vyhlášku č. 2/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bystřice nad
Pernštejnem.

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková
Termín
: zastupitelstvo 24.6.2015

Nehlasoval:

3

05/04/2015 : Informace o investicích
Popis

: Tentokrát oznamuji ukončení 4 akcí včetně ( konečně ) Bratrské a k tomu 2 akce
připravované.
Z jednání : Informace o investičních akcích města podal Ing.Sitař a odpověděl na
drobný dotaz Ing.Mašíka (viz audiozáznam). Zastupitelé tyto informace vzali na
vědomí a schválili.

Usnesení

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

Hlasování : Pro: 20 Proti: 0
Zodpovídá : Sitař
Termín
:
06/04/2015
Popis

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

3

: Schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na akci ke Dni dětí
: Dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000,- Kč
v jednotlivém případě fyzickým a právnickým osobám a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Schválením rozpočtu města na rok 2015 byla Areálu sportu s.r.o.schválena částka
70.000,- Kč na kulturně zábavný program ke Dni dětí. Realizátorem akce ve
spolupráci s dobrovolnickými organizacemi byl kulturní dům, akce proběhla
v neděli dne 31.5.2015.
Protože částka přesahuje 50 000,-, je třeba smlouvu schválit zastupitelstvem.

Z jednání : Návrh Veřejnoprávní smlouvy předložil ke schválení zastupitelstvu
Mgr.Radek Vojta, to jej projednalo s drobnou připomínkou paní Pečinkové (viz
audiozáznam), které odpověděli Ing.Jurošová a Mgr.Radek Vojta. Poté byl návrh
schválen.
: Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční
dotace na akci ke dni dětí.
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : Svobodová
Termín
: splněno usnesením
Usnesení

07/04/2015

: Vytvoření destinace „Koruna Vysočiny“

Popis

: ORP Regiony Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Tišnovska a Velkomeziříčska
zahrnují každý na svém území několik význačných turistických cílů jako je hrad
Pernštejn, klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, památka UNESCO poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, moderní Vysočina Aréna s
areálem sigletracků u Nového Města na Moravě nebo nové Centrum EDEN v
Bystřici nad Pernštejnem. Celkově však regiony postrádají na „mapě turistického
významu“ své dostatečně důležité a viditelné místo, které si zaslouží i díky
množství dalších, bohužel méně známých, kulturních pamětihodností, unikátních
přírodních krás a příležitostí ke sportu a aktivnímu trávení volného času.
Město Bystřice nad Pernštejnem a region Bystřicka v rámci zapojení do projektu
SMO Obce sobě zpracoval v roce 2014 strategii rozvoje cestovního ruchu pro
vlastní region. Analytický podklad definoval jako jeden z důležitých cílů
"meziregionální spolupráci" a "destinační management". Proto v rámci jejich
realizace přistoupilo vedení města Bystřice k návrhu meziregionální spolupráce se
sousedními regiony s cílem vytvoření spojitého turistického prostoru mezi městy
Tišnov – Nedvědice - Bystřice – Nové Město – Žďár - Velké Meziříčí - Velká
Bíteš, který bude společně koordinovat své aktivity a propagaci.
Představitelé 7 zakladatelských subjektů, kterými jsou Město Žďár, Město Nové
Město, Město Bystřice, Městys Nedvědice, Město Tišnov, Město Velká Bíteš a
Město Velké Meziříčí, deklarovali snahu podpořit myšlenku spojení turistického
potenciálu svých regionů ke společné nabídce a propagaci regionu na trhu
cestovního ruchu pod společnou značku. Takto fungující nová turistická destinace
pak bude moci lepší a komplexnější informovaností a nabídkou turistických
příležitostí a služeb zajistit delší pobyt návštěvníka v území, což se pozitivně odrazí
i na vyšším ekonomickém profitu z cestovního ruchu pro obce i podnikatele v
území, a to lépe, než jsou schopny jednotlivé regiony nabídnout samy.
Turistická destinace definovala pro svůj region název "Koruna Vysočiny" jako
společenství unikátních turistických cílů, v jehož rámci ovšem bude zachována
specifikace předností jednotlivých zapojených regionů dle erbovní symboliky
Tišnovsko = brána Vysočiny
Nedvědicko = pohádka Vysočiny
Bystřicko = ráj Vysočiny
Novoměstsko = srdce Vysočiny
Žďársko = hvězda Vysočiny
Velkomeziříčsko = most Vysočiny
Bítešsko = krojovaná Vysočina
Pro formát založení turistické destinace a destinačního managementu spojeného
regionu je navrženo vytvoření sdružení zakladatelských subjektů ve spolek zapsaný

u rejstříkového soudu, s vlastní právní subjektivitou, řídící se stanovami sdružení.
Spolek bude po svém založení otevřen vstupu nových členů z řad obcí, svazků
obcí, veřejných sdružení i soukromých subjektů.
Zastupitelům je předložena zakladatelská dokumentace (memorandum, stanovy,
příspěvkový řád s rozpočtem, přihláška a smlouva o partnerství) sdružení je nyní
předložena k projednání a schválení na radách a zastupitelstvech zakladatelských
subjektů.
Definitivní podpis o založení turistické destinace Koruna Vysočiny bude realizován
po projednání vzniku turistické destinace v jednotlivých zastupitelstvech, které jsou
zakládajícími subjekty, a to po 30.6.2015.
Z jednání : S tímto materiálem seznámil zastupitele místostarosta Mgr.Vojta a ti jej
po projednání bez připomínek schválili.
: 1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2., písm. e) založení spolku
Koruna Vysočiny, z.s., Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 a účast města
v tomto spolku.
2. Zastupitelstvo schvaluje stanovy tohoto spolku dle přílohy materiálu.
3. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města Josef Vojtu
zastupováním města v tomto spolku.
4. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření memoranda o rozvoji spolupráce a řízení
strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna
Vysočiny dle přílohy materiálu.
5. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí členského příspěvku města spolku
Koruna Vysočina, z.s. za rok 2015 ve výši 150 tis. Kč.
6. Zastupitelstvo města schvaluje úkol odboru financí a živnostenského úřadu
MěÚ, zapracovat členský příspěvek města spolku Koruna Vysočiny, z.s. na rok
2016 do návrhu rozpočtu města na rok 2016.
7. Zastupitelstvo města schvaluje sídlo spolku Koruna Vysočiny, z. s. na adrese
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405.
Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : J. Vojta
Termín
: Schválením
Usnesení

08/04/2015

: Prodej pozemku na Rovinkách

Popis

: Minulé zastupitelstvo schválilo záměr na prodej pozemků za cenu 130 Kč dle
znaleckého posudku o výměře cca 0,9 ha (jde o pozemek ohraničený ulicemi
K Domanínku, Starý dvůr a Za Rybníčkem) za účelem přípravy 11 stavebních
parcel. Podmínkou dále bylo, že investor musí vybudovat na své náklady
technickou a dopravní infrastrukturu a po jejím vybudování je předat jednotlivým
správcům. V případě města by byla bezúplatně předána dešťová kanalizace,
komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, místní rozhlas a datová síť.
Na vypsaný záměr se přihlásila jediná firma, a to bystřická firma SPH Stavby s. r.
o.. Na základě záměru byla vypracována smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy. Návrh smlouvy byl s investorem projednán.
Z jednání : Návrh na prodej pozemku na Rovinkách předložil zastupitelům ke
schválení místostarosta Mgr.Vojta. Ing.Mašík vznesl dotaz, zda město doporučí
firmě SPH Stavby s.r.o. cenu, za kterou bude připravené stavební parcely prodávat
– odpověděli starosta a místostarosta. Poté byl zastupiteli návrh schválen.

: Zastupitelstvu města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která je
nedílnou součástí usnesení, na prodej části pozemků p.č. 3052/33, 3052/34, 3060,
3061, 3058/46, 3059/2, 3052/43 o výměře cca 9000 m2 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem za cenu 130 Kč/m2 firmě SPH Stavby, IČ: 26230470, se sídlem
Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414.
Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : J. Vojta
Termín
: Schválením
Usnesení

09/04/2015

: Prodej pozemku na Voldáně

Popis

: Minulé zastupitelstvo schválilo záměr na prodej pozemku po zbývajících dvou
pavilonech bývalé školky na Voldáně. Součástí záměru byla demolice stávajícího
objektu a následná výstavba deseti minidomků.
Na vypsaný záměr se přihlásila jediná firma, a to firma Voldán CZ s. r. o., jejímž
jednatelem je ing. Bohumil Kotlán ml. Na základě záměru byla vypracována
smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. Návrh smlouvy byl s investorem
projednán.
Z jednání : Místostarosta Mgr.Vojta přednesl zastupitelstvu ke schválení návrh na
prodej pozemku na Voldáně. Při projednávání tohoto bodu se přihlásili o slovo
Mgr.Svoboda a MVDr.Dvořák, kteří vyjádřili pochyby o solventnosti zájemce, který
žádá o koupi pozemku - viz audiozáznam. Poté bylo hlasováno a návrh nebyl
schválen.

: Zastupitelstvo města neschvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která
je nedílnou součástí usnesení, na prodej pozemku pč. 1099/1 v k. ú. Bystřice nad
Pernštejnem o výměře 1081 m2 za cenu 400 Kč/m2 firmě Voldán CZ, IČ:
03982866, se sídlem Poděbradská 576/152, Hloubětín, 198 00 Praha 9.
Hlasování : Pro: 11 Proti: 5 Zdržel se: 4 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : J. Vojta
Termín
: Schválením
Usnesení

10/04/2015 : Majetkové převody
Popis

: 1) Pan Ehrenberger z Domanína podal žádost o koupi části našeho pozemku vedle
KD v Domaníně . Stavební komise i rada doporučují vyhotovení GP , na jehož
základě byl zveřejněn záměr. Komise i Rada souhlasí s prodejem . Osadní výbor
rovněž.
2)Minulé Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod p.č. 687/1 (chodník a
parkoviště u Policie z majetku ČR- Úřad pro zastupování státu , dodatečně nás ještě
požádali o schválení omezujících podmínek , bez kterého by převod nebyl
uskutečněn.
3) Starostové , kteří zastupují své obce v Lesním společenství obcí s.r.o. rozhodli o
koupi pozemků od p. Sýse z Prahy. Jednotlivé obce si v rámci svých podílů koupí
čtyři pozemky v k.ú. Hrdá Ves. Cena je dle znaleckého posudku.
4)Paní Z. Hlaváčková podala žádost o prodej části našeho pozemku v k.ú. Domanín.
Stavební komise i Rada souhlasí s prodejem a doporučují vyhotovení GP , na jehož
základu byl zveřejněn záměr. Osadní výbor prodej doporučuje.
5)Manželé Jurnečkovi nás požádali o koupi pozemku pro stavbu skladu a zázemí
pro internetový obchod . Vzhledem k tomu , že se nejedná o ryzí výrobu , byl mu

nabídnut pozemek v Domanínku , který z hlediska územního plánu vyhovuje .
Stavební komise i Rada souhlasí a navrhují GP , na jehož základu byl vyhlášen
záměr . Z hlediska jejich bydliště na ČV je umístění jeho podnikatelské aktivity
v Domanínku pro p. Jurnečkovi výhodnější než průmyslová zóna.
6) Paní I. Krbůšková požádala město prodej pozemku pro stavbu RD v k.ú. Karasín .
St. komise i Rada souhlasí a doporučují zastupitelstvu tento prodej ke schválení .
Osadní výbor souhlasí.
7) Paní A. Zástěrová nás požádala o prodej pozemku , který je dlouhodobě zaplocen
a je užíván p. Zástěrovou. St. komise i Rada souhlasí , ale podmiňují prodej
souhlasem p. Zástěrové s plánovanou kanalizací ,kterou byl budoval Svazek
vodovodů a kanalizací. ( v současné době tam vede historická kanalizace , která je
vešpatném technickém stavu) a která by přecházela přes pozemky p. Zástěrové . P.
Zástěrová souhlasí. Další podmínkou je souhlas možnou údržbou oplocení
centrálního parkoviště . Záměr byl zveřejněn.
8) Manželé Slámovi nás žádali o prodej pozemku, který užívají . St. komise i Rada
doporučují se souhlasem osadního výboru tento převod ke schválení. Záměr byl
zveřejněn.
9) Pan Paleček z Rovného nás požádal o vypořádání pozemků , které užívá a část
z nich je i zaplocena . St. komise i Rada doporučuje vyhotovení GP , na jehož
základu byl zveřejněn záměr. Osadní výbor souhlasí.
10) Při projektování rekonstrukce ulice Bratrské bylo dohodnuto s majiteli
nemovitosti číslo popisné 87 ( dnes demolováno ) , že část pozemku pod stavbou ,
aby byla zarovnána uliční čára, přejde na město . Ze strany vlastníků byl naopak
požadavek na získání části našich pozemků , tím dojde ke směně pozemků . Po
vybudování chodníku došlo k zaměření skutečného stavu a na základě GP byl
zveřejněn záměr. Komise i Rada souhlasí .
11)12) Pan Chrást z Divišova při vytyčování svého pozemku zjistil , že obecní cesta
, která přiléhá k jeho pozemkům je umístěna na jeho pozemku a naopak pozemek
pod cestou je zabrán p. Chrástem . Byla dohodnuta směna . Komise i Rada
doporučují geometrický plán , při kterém bylo zjištěno , totéž se týká i pana Houdka
.I s ním byla dohodnuta směna . Na základě GP byly zveřejněn záměry . Osadní
výbor souhlasí se směnou.
13) Minulé zastupitelstvo schvalovalo darovací smlouvu , kdy nám p. D. Houdek
daroval v Divišově pozemek pod obecní cestou. Při tomto měření bylo zjištěno , že
část naší sousední parcely má naopak zaplocenu pan Šafránek . Komise i Rada
souhlasí s prodejem . Záměr byl zveřejněn . Osadní výbor souhlasí.
Z jednání : Po předložení materiálu Ing. Buchtou a jeho projednání zastupitelstvem
byly Majetkové převody bez připomínek schváleny.
Usnesení

: 1)Zastupitelstvo města schvaluje prodej dle GP díl „a“ z p.č. 515 o výměře 69 m2
v k.ú. Domanín p. F. Ehrenbergerovi . Cena 20 Kč/m2.
2) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci 687/1 o výměře 69 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem a o
zřízení věcného práva s následujícími omezujícími podmínkami. :
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům
uvedeným v Čl. II., odst. 2., této smlouvy. V případě převodu nemovité věci z
důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let
od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru

nemovitostí.
2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném
zájmu v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2., bude ji využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve
výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků zápisu
vlastnického práva do veřejného seznamu dle tehdy platného cenového předpisu.
Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti.
V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy
písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín,
do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude
v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude
smluvní pokuta uložena opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení
smluvní pokuty převodcem písemně vyzván (tj. ode dne, kdy mu výzva k úhradě
bude doručena).
4. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2. spojeno s náklady na vypracování
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se
nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich
zaplacení převodcem písemně vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. IV., odst. 1.
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou
zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu
(viz. Čl. II., odst. 2.) za rok předcházející t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit,
zájmu
které
jsou
ve
veřejném
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení
tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč a to
ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
7. Nabyvatel (jako povinný) současně s touto smlouvou zřizuje, v souladu s § 1761
občanského zákoníku, ve prospěch převodce (jako oprávněného) k převáděné
nemovité věci pozemku parcela číslo 687/1 věcné právo, spočívající v závazku
nabyvatele (povinného) nezcizit převáděnou nemovitou věc a nezatížit ji zástavním
právem, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Tato
povinnost nabyvatele (povinného) se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do
veřejného seznamu.
3)Zastupitelstvo města schvaluje koupi 8/22 z pozemků p.č. 240/1 TTP o výměře
5 461 m2, p.č. 240/2 lesní p. o výměře 3 196 m2, p.č. 239 lesní p. o výměře 27 986
m2,p.č. 236 lesní pozemek o výměře 3097 m2 v k.ú. Hrdá Ves . Cena 415 736 Kč.
4) Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 502/5 (dle GP) o výměře 22 m2 v k.ú.
Domanín . Cena 20 Kč/m2.
5) Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 61/3 ( dle GP) o výměře 2602 m2 v k.ú.
Domanínek manželům Jurnečkovým . Cena 100 Kč/m2
6) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 58/11 o výměře 993 m2 v k.ú.
Karasín p. I. Krbůškové . Cena 300 Kč /m2.
7) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 319/4 o výměře 82 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem p. Aleně Zástěrové . Cena 150 Kč/m2.

8) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 477 o výměře 38 m2 v k.ú.
Domanín manželům Slámovým . Cena 20 Kč/m2.
9) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 200/2 o výměře 150 m2,p.č.
678/2 o výměře 17 m2 a dle GP díl „a“ z p.č. 673 o výměře 153 m2 v k.ú. Rovné p.
J. Palečkovi. Cena 20 Kč/m2.
10) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z majetku města do majetku ½
L. Havelky a ½ M .Havelkové přejdou dle GP díly „b“ z p.č.745 o výměře 3 m2, díl
„c“ z p.č. 3222/19 o výměře 23 m2 , z majetku ½ L. Havelky a ½ M .Havelkové do
majetku města přejde „díl a“ z p.č. 751/1 o výměře 19 m2 . Vše v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem. Cena 150 Kč/m2.
11) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : z vlastnictví M. Chrásta do
vlastnictví města By přejde dle GP díl „b“ z p.č. 374/19 o výměře 520 m2, díly „j+k“
z p.č. 481/7 o výměře 256 m2,díly „m+n“ z p.č. 385/5 o výměře 90 m,p.č. 481/12 o
výměře 85 m2 , z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví M.
Chrásta přejde díl „g“ z p.č. 481/1 o výměře 7 m2 a díl „f“ z p.č. 481/1 o výměře 433
m2. Vše v k.ú. Divišov . Cena 10 Kč/m2.
12) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků: z vlastnictví města By do
vlastnictví D. Houdka přejde dle GP p.č. 481/16 o výměře 38 m2 a p.č. 481/17 o
výměře 17 m2, z vlastnictví D. Houdka do vlastnictví města By přejde p.č. 481/18 o
výměře 11m2. Vše v k.ú. Divišov. Cena 10 Kč/m2.
13)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP p.č. 486/9 o výměře 14
m2 v k.ú. Divišov p. M. Šafránkovi . Cena 20 Kč/m2.
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:
Zodpovídá : ivan buchta , ing. karel pačiska bod 3
Termín
:
11/04/2015

Popis

3

: Rozšíření dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně, prodej
pozemku firmě ADOZ s. r. o.
: V současné době jsou všechny inženýrské sítě v průmyslové zóně pouze podél
silnice v ulici Průmyslová. Některé, zejména vodovodní řad, už má nedostatečnou
kapacitu. Vzhledem k zájmu firmy ADOZ s. r. o. a i ostatních firem, je nutné
rozšíření dopravní a technické infrastruktury.
Realizace by proběhla ve dvou etapách. V 1. etapě budou postaveny hlavní řady
technické infrastruktury, veřejné osvětlení a cca 100 m komunikace do průmyslové
zóny ze silnice II/388 (na Rodkov). I. etapa je dle hrubých odhadů rozpočtována na
cca 10 mil Kč. bez DPH a realizace by proběhla do července 2016. V druhé etapě
bude dobudována páteřní komunikace, dešťová kanalizace, zaokruhování
vodovodu dle požadavků VaS, a.s. Tato etapa by měla dle odhadů stát cca 11 mil.
Kč bez DPH.
Dojednáváme možnost získat dotaci na zasíťování této plochy I. a II. etapy v rámci
dotačních programů Czechinvestu.
Firma ADOZ s .r. o. žádá o prodej pozemku v průmyslové zóně o velikosti cca 1,9
ha. Firma ADOZ, a.s. sídlí v pronajatých budovách od firmy Zemědělské a
dopravní techniky, a.s. V současné době má včetně svých 4 prodejních poboček
celkem 60 zaměstnanců. Stávající skladovací a výrobní kapacity v pronajatých
budovách už firmě nedostačují. Vzhledem k zvyšujícímu se zájmu o výrobky firmy
a rozšiřování výrobních kapacit rozhodlo její vedení o přesídlení firmy do
průmyslové zóny. S výstavbou areálu má v plánu začít v roce 2016.

Z jednání : Materiál předložil ke schválení zastupitelům místostarosta a po
projednání s připomínkou Ing. Mašíka byl schválen.
: 1. Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření dopravní a technické infrastruktury
v průmyslové zóně – I. etapa, s realizací do 31. 7. 2016.
2. Zastupitelstvu města schvaluje prodej pozemku p.č. 2958/35 o výměře 18175 m2
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem za cenu 100 Kč/m2 firmě ADOZ s. r. o., IČ:
46345876, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, K Ochozi 662.
Hlasování : Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3
Zodpovídá : Josef Vojta
Termín
: Schválením
Usnesení

12/04/2015 : Rozpočtová opatření
Popis

: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření
výdajová č. 1-3 a příjmová č. 1
Z jednání : Ing. Jurošová předložila zastupitelům ke schválení Rozpočtová opatření
a ti je po projednání bez připomínek schválili. Během jednání odešel Ing. Mašík –
počet zastupitelů : 19!

: Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtových opatření výdajových č. 1-3 a
příjmová č. 1
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
Hlasování : Pro:
19
0
0
4
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová
Termín
:
Usnesení

13/04/2015 : Schválení účetní závěrky města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014
Popis

: Dle novely zákona o účetnictví č. 239/2014 došlo k významné změně pro územní
samosprávné celky, jejichž povinností je nyní schvalovat účetní závěrky. Dle těchto
předpisů má povinnost schválit závěrku příspěvkových organizací rada města, tato
povinnost byla splněna dne 19.5.2015 pod č.j. 16/7/2015, a závěrku města schvaluje
zastupitelstvo města. Na základě směrnice č. 1/2014 má povinnost přezkoumat a
vyhodnotit a dále předložit ke schválení zastupitelstvu města orgán podřízený přímo
zastupitelstvu města a to finanční výbor.
Finanční výbor předkládá zastupitelstvu města zápis z FV a návrh na schválení
účetní závěrky města Bystřice nad Pernštejnem včetně svého zjištění, kde neshledal
závad a nedostatků.
Závěrka města za rok 2014 v jednotlivých výkazech popisuje hospodaření města
v roce 20147 v porovnání s předchozím rokem 2013. Výsledek hospodaření je
popsán, podrobně vysvětlen a je k němu stanoven závěr.
Pokud budete mít dotazy k jednotlivým údajům ve výkazech, prosíme vás, vzhledem
k obrovskému množství dat, které jednotlivé výkazy obsahují, abyste vaše dotazy
formulovali a předložili na finanční odbor k vysvětlení do 23.6.2015 do 14 hod., aby
průběh projednávání zastupitelstva nebyl narušen.
Účetní závěrka města Bystřice nad Pernštejnem byla projednána ve finančním
výboru, v radě města a oba orgány ji doporučují zastupitelstvu ke schválení.
Z jednání : Uzávěrku města Bystřice n.P. za rok 2014 předložila zastupitelům ke
schválení Ing. Jurošová a Mgr. Svoboda jako předseda FV ji bez výhrad

doporučil ke schválení. Poté byl tento bod schválen.
: Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Bystřice nad Pernštejnem za rok
2014 sestavenou k 31.12.2014
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
Hlasování : Pro:
16
0
0
7
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová
Termín
:
Usnesení

14/04/2015 : Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014
Popis

: Odbor financí předkládá zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem ke schválení
Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014, který byl projednán
finančním výborem dne 15.4.2015 a radou města dne 19.5.2015 a oběma orgány 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, dále včetně výsledků hospodaření příspěvkových
organizací a výsledku hospodaření založených právnických osob po schválení valnou
hromadou. Závěrečný účet byl po potřebnou dobu vyvěšen na úřední desce v plném
znění a se všemi přílohami.
Z jednání : Po předložení Závěrečného účtu Ing. Jurošovou a jeho projednáním
zastupiteli byl tento materiál bez připomínek schválen.

: Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města Bystřice nad
Pernštejnem a Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále včetně
výsledků hospodaření příspěvkových organizací a výsledku hospodaření založených
právnických osob po schválení valnou hromadou, bez výhrad.
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
Hlasování : Pro:
19
0
0
4
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová
Termín
:

Usnesení

15/04/2015

: Příspěvek na podporu technického vzdělávání

Popis

: Kraj Vysočina připravuje podporu Center technického vzdělávání, která by mimo
jiné měla být prezentována a představena na Technickém fóru 2015. Na poslední
chvíli se VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P. podařilo vstoupit do projektu, a i když škola
není zařazena v centrech, tak díky velmi úspěšné a příkladné spolupráci v praxi
s firmou Wera Werk s.r.o. (coby významného zaměstnavatele ve strojírenství), a
výborné spolupráci s Městem Bystřice n.P. co by zřizovatelem základních škol,
bude zařazena do druhé vlny projektu (viz příloha). Součástí projektu je i možnost
získání stavebnice automobilu (viz příloha), která by sloužila jako mobilní reklama
podpory technického vzdělávání. Kraj má v projektu případnou spoluúčast
partnerských (případně podporujících) firem. Spoluúčast firem byla ve výši
250.000,-Kč. Na základě dohody ředitelů u paní radní Kraje Vysočina dne 7. 5.
2015 byla částka snížena na 150.000,- Kč, které škola musí sehnat od partnerů, a
zbytek může zafinancovat z vlastních zdrojů.
Z jednání : Starosta Ing. Pačiska přednesl zastupitelům ke schválení návrh na
Příspěvek na podporu technického vzdělávání. Tento projekt okomentovali

Mgr.Bárta, Mgr.Novák a Mgr.Horák – viz audiozáznam. Bod byl poté schválen.
Hlasování proběhlo bez využití techniky, protože nefungovalo.
: Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek ve výši 100 tis. Kč jako spoluúčast na
projektu na podporu technického vzdělávání v Bystřici nad Pernštejnem, který je
podpořen Krajem Vysočina.
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
Hlasování : Pro:
18
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Zodpovídá : K. Pačiska
Termín
: Schválením
Usnesení

16/04/2015 : Schválení Statusu a jednacího řádu a kontrolního řádu Kontrolního
výboru (KV) Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem
Popis

: Na svém prvním zasedání dne 11. 3. 2015 kontrolní výbor Zastupitelstva města
Bystřice nad Pernštejnem se rozhodl, že vzhledem k transparentnosti a objektivitě při
činnosti KV vytvoří a následně na zasedání zastupitelstva doporučí schválení Statusu
a jednacího řádu a kontrolního řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Bystřice nad Pernštejnem. Na základě dané skutečnosti KV překládá tyto dokumenty
zastupitelstvu ke schválení.
Kontrolní výbor mimo jiné dává na vědomí Zastupitelstvu města Bystřice nad
Pernštejnem svou pracovní činnost dle zápisu ze dne 20. 4. 2015, 1. 6. 2015 a
Protokolu o výsledku kontroly č. 1/2015 ze dne 20. 4. 2015 a č. 2/2015 ze dne 1. 6.
2015, viz. dle přílohy.
Z jednání : Při projednávání tohoto bodu, který předložil zastupitelům ke schválení
Mgr. Bárta, se rozvinula velice živá diskuse, do které se zapojili téměř všichni
zastupitelé – viz audiozáznam – poté bylo hlasováno a tento bod nebyl schválen.

Usnesení

: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem neschvaluje Status a jednací řád
Kontrolního výboru (KV) zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem.
Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem neschvaluje Kontrolní řád KV
zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem.
Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí pracovní činnost KV
zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, viz. přílohy Zápisy a Protokoly o
výsledku kontroly.

Hlasování

: Pro: 6

Proti: 12 Zdržel se: 1

Nehlasoval:

4

Zodpovídá : Mgr. Martin Bárta – předseda KV
Termín
: usnesením
Zpracoval

: Bc. Daniel Jiří – tajemník KV
Svatopluk Bagara, MBA, M.Sc. – člen KV

17/04/2015 Finanční výbor – plán činnosti na rok 2015
Popis:

Finanční výbor projednal na svém zasedání dne 11. 5. 2015 plán činnosti finančního
výboru na rok 2015 a předložil ho na vědomí radě města a ke schválení zastupitelstvu
města na zasedání dne 24.6.2015.

Plán činnosti finančního výboru na rok 2015 obsahuje :
-

Klikací rozpočet s vybranou investiční akcí a návrhem na zkušební verzi pro
rok 2015

-

Posouzení výhodnosti plantáží rychle rostoucích dřevin

-

Návrh rozpočtu města na rok 2016

-

Seznámení se s hospodařením vybraných organizací založených městem
Bystřice n. P.

Rada města projednala na svém zasedání dne 16.6.2015 plán kontrolní činnosti
finančního výboru na rok 2015 a doporučila jej zastupitelstvu města ke schválení.
Z jednání : Návrh Plánu činnosti finančního výboru na rok 2015 přednesl ke
schválení zastupitelům Mgr.Svoboda. Po projednání byl schválen.
Usnesení

plán kontrolní činnosti Finančního výboru
Zastupitelstvo města schvaluje
zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2015 dle návrhu finančního
výboru ze dne 11.5.2015.

Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
19
0
0
4
Zodpovídá Mgr. Martin Svoboda, JUDr. Eva Špatková
zastupitelstvo města 24.6.2015
Termín
Hlasování

18/04/2015 Kontrolní výbor – doplnění člena
Popis:

Dne 1.5.2015 zaslal člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Bystřice nad
Pernštejnem Ing. Oto Lipovský starostovi města rezignaci na pozici člena kontrolního
výboru.
Kontrolní výbor konstatoval na svém zasedání dne 1.6.2015, že po rezignaci Ing. Oty
Lipovského je počet členů výboru sudý. Dle ust. § 118 odst. 2 zák. čís. 128/2000 Sb.,
o obcích musí být počet členů výboru lichý, proto kontrolní výbor doporučil
zastupitelstvu města doplnit výbor o jednoho člena.
Starosta města vyzval po rezignaci Ing. Oty Lipovského zástupce KDU-ČSL, která
navrhla Ing. Lipovského do kontrolního výboru, aby za tuto stranu, která má
zastoupení v zastupitelstvu města, navrhla jiného člena.
Ze strany KDU-ČSL byl navržen za člena kontrolního výboru Mgr. et Mgr. Jaroslav
Švestka, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Rud. Vaška čp. 563.
Rada města projednala na svém zasedání dne 16.6.2015 návrh KDU-ČSL, vzala ho na
vědomí a nedoporučila zastupitelstvu města zvolit Mgr. et Mgr. Jaroslava Švestku
členem kontrolního výboru.
Z jednání : Při projednávání tohoto bodu, který přednesl starosta Ing.Pačiska, se
rozvinula živá diskuse – viz audiozáznam – a hlasováno bylo takto :

a) Byla projednána a schválena rezignace Ing.Lipovského v KV. Znovu nebyla
z důvodu nefunkčnosti využita technika.
Pro : 19
Proti : 0
Zdržel se : 0
Nehlasoval : 4
b) Zastupitelstvo města nezvolilo Mgr. et Mgr. Jaroslava Švestku členem KV.
Hlasování již proběhlo pomocí techniky.
Pro : 0
Proti : 13
Zdržel se : 5
Nehlasoval : 5
c) Protože strana KDU-ČSL nechtěla a nemá za Ing.Lipovského náhradníka do
KV, požádala starostu Ing.Pačisku, aby zastupitelstvo navrhlo a schválilo
náhradníka za Ing.Lipovského – Ing.Nemrah navrhl pana Soukopa, který
souhlasil. MVDr.Dvořák ovšem podal protinávrh : Odložit schválení nového
člena KV na příští zasedání ZM – hlasováno bylo takto: protinávrh
MVDr.Dvořáka nebyl schválen.
Pro : 6
Proti : 12
Zdržel se : 1
Nehlasoval : 4
d) Poté bylo hlasováno o návrhu Ing.Nemraha, novým členem KV byl schválen
pan Soukop.
Pro : 14
Proti : 3
Zdržel se : 2
Nehlasoval : 4
Usnesení

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Oty Lipovského na pozici
člena kontrolního výboru zastupitelstva města.
2) Zastupitelstvo města nevolí Mgr. et Mgr. Jaroslava Švestku, bytem Bystřice
nad Pernštejnem Rud. Vaška čp. 563 členem Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem.

Zodpovídá Mgr. Martin Bárta, JUDr. Eva Špatková – termín : ZM Bystřice n.P. 24.6.2015

19/04/2015 Kontrolní výbor – revokace usnesení rady č. 2/7/2015 ze dne 19.5.2015
Popis:

Kontrolní výbor se na svém zasedání dne 1.6.2015 zabýval zápisem ze zasedání rady
města č. 7 ze dne 19.5.2015. K bodu 2/7/2015 přijal usnesení, podle kterého
doporučuje, aby zastupitelstvo města revokovalo usnesení rady města č. 2/7/2015 ze
dne 19.5.2015, které se týkalo navýšení finančních prostředků na nákup ledkové stěny
na Masarykovo náměstí do prostoru amfiteátru.
V rozpočtu na rok 2015 je na nákup ledkové stěny schválena částka 400 tis. Kč. Rada
města tuto částku navýšila o 200 tis. Kč bez DPH, s DPH se jedná o navýšení o 326
tis. Kč. Dle názoru kontrolního výboru se v tomto případě jedná o plýtvání
s prostředky z rozpočtu města.
Rada města vzala dne 16.6.2015 na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 1.6.2015.
K návrhu kontrolního výboru na revokaci usnesení rady č. 2/7/2015 ze dne 19.5.2015,
kterým rada města schválila navýšení částky na nákup ledkové stěny v prostorách
amfiteátru na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem do částky 200 tis. Kč
bez DPH, přijala rada města usnesení č. 36/8/2015 ze dne 16.6.2015, kterým rozhodla
nerevokovat svoje usnesení č. 2/7/2015 ze dne 19.5.2015. Současně rada města
stejným usnesením doporučila zastupitelstvu města nerevokovat usnesení rady města
č. 2/7/2015 ze dne 19.5.2015.
Z jednání : Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení návrh KV revokovat usnesení

RM č.2/7/2015 ze dne 19.5.2015, které se týkalo navýšení finančních prostředků na
nákup ledkové stěny na Masarykovo náměstí do prostoru amfiteátru. K tomuto bodu
se rozvinula živá diskuse – viz audiozáznam – do které se zapojili zejména Mgr.Bárta,
p.Hanzlík a Ing.Nemrah. Návrh na revokaci usnesení RM č. 2/2015 nebyl přijat.
Usnesení

Zastupitelstvo města nerevokuje usnesení rady města č. 2/7/2015 ze dne 19.5.2015.

Hlasování Pro: 4 Proti: 13 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 4
Zodpovídá Mgr. Martin Bárta, JUDr. Eva Špatková – termín : ZM Bystřice n.P. 24.6.2015
20/04/2015
Popis

: Michal Olšiak - Zubr
: Michal Olšiak nabídl městu výrobu plastiky Zubra v místě pod pohádkovou alejí na
Lužánkách. Tvorba M. Olšiaka je zaměřena zejména na děti a jeho plastiky mají
podobu vyhledávané turistické atrakce a „dětského hřiště“, neboť jsou určeny pro
hraní, pro skákání, pro pobavení (http://www.zdarns.estranky.cz/clanky/sochy-michalaolsiaka.html). Socha Zubra by byla betonová o výšce 3 – 4 metry, cena cca 200 tis.
Kč.
Z jednání : Starosta informoval zastupitele o možnosti vytvoření a realizaci sochy
Zubra od Michala Olšiaka. Mgr.Bárta a Mgr.Svoboda vyjádřili nesouhlas s tímto
návrhem, dle jejich názoru by raději místo sochy realizovali hřiště a vyslovili také
obavu o bezpečnost dětí, protože socha je příliš vysoká. Mgr.Moncmanová a
místostarosta vyjádřili souhlas s realizací této sochy a starosta podotkl, že za
bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. Poté byl návrh schválen.

: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o možnosti vytvoření plastiky
Zubra od Michala Olšiaka.
Hlasování : Pro: 14 Proti: 1 Zdržel se: 4 Nehlasoval: 4
Zodpovídá : Josef Vojta
Termín
: Schválením
Usnesení

21/04/ 2015 : Prodej budovy a pozemků bývalého úřadu práce
Popis

: Minulé Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 915 (
zastavěná plocha ) o výměře 779 m2 , jehož součástí je nemovitost číslo popisné 408
na Tyršově ulici (bývalý úřad práce) a pozemek p.č. 916 (zahrada) o výměře 640 m2
. O prodej projevili zájem tři uchazeči . Dva písemně vyjádřili po prohlídce
negativní zájem a jeden podal písemnou přihlášku k záměru se zájmem oba pozemky
včetně nemovitosti koupit.
Z jednání : Ing. Buchta předložil zastupitelům ke schválení návrh prodeje budovy a
pozemků bývalého úřadu práce a ti jej projednali s drobnými připomínkami takto:
Mgr. Svoboda vznesl dotaz, k čemu bude budova sloužit – odpověděl starosta, budou
tam byty. Ing. Novotný upozornil na možnost vzniku ubytovny – odpověděl starosta a
Ing. Straka, tato možnost dle územního plánu nepřichází v úvahu. Mgr. Bárta
vyjádřil nesouhlas s tímto návrhem, nelíbí se mu, že se bude muset zrušit školní
zahrada, kde děti z družiny využívají hrací prvky – odpověděl starosta, s ředitelem
TGM již bylo jednáno a řešení problému se určitě najde. Poté byl návrh schválen.

Usnesení

: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 915 o výměře 779 m2 jehož
součástí je i stavba číslo popisné 408 a p.č. 916 o výměře 640 m2 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem p. Davidu Čechovi . Cena 3 000 000 Kč.

Hlasování : Pro: 17 Proti: 0
Zodpovídá : ivan buchta
Termín
:

Zdržel se: 1

Nehlasoval:

5

Různé :
Starosta informoval zastupitele :
- o závoře na dvoře MěÚ
- o parkování na náměstí – možnost využití automatů.
Interpelace členů Zastupitelstva města :
Mgr. Svoboda – upozornil na, dle jeho názoru, malý počet odpadkových košů – odpověděl
starosta.
Paní Pečinková – dotazovala se na integrovaný dopravní systém – odpověděl starosta.
Mgr. Bárta – pohovořil o zkušenosti ohledně exkurze do farmy Eden pro studenty Gymnázia.
Zaměstnanci Edenu požadovali, dle jeho názoru, vysoké vstupné – 90,- Kč. Vyjádřil také
názor, že v tomto případě by mělo být vedení Edenu ke školám vstřícnější. Odpověděl
starosta – příště se zaměstnanci promluví.
Ing.Kotlán – okomentoval hlasování a neschválení bodu č.9) Prodej pozemku na Voldáně,
který se týkal jeho syna. Zdůraznil hlavně, že jsou oba dva zodpovědní a solidní a žádného
podvodu by se nedopustili.
Diskuse občanů :
R.Polanský – v diskusním příspěvku vznesl tyto připomínky : nesouhlas s prodejem budovy
ÚP a pozemků, zbytečné výdaje za sochu Zubra, proč město zaměstnává p. Vechetu, proč
finanční částka při charitativní pomoci nemocným dětem není vždy stejná, dle jeho názoru to
není spravedlivé, proč se prodává pozemek firmě ADOZ, navrhoval zveřejňovat 14 dní
dopředu materiály, které mají k dispozici zastupitelé, i všem občanům, s ledkovou stěnou
nesouhlasí a považuje to za plýtvání penězi. Na všechny jeho připomínky odpověděli starosta,
místostarosta a tajemnice JUDr. Eva Špatková – viz audiozáznam.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 24.06.2015

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

