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

č. 19 /2014
konaného dne 25.06.2014
v 15:00 hodin,

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem
Přítomni
Členové zastupitelstva : Mgr.Alois Bouček, 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,
Mgr.
Alexandra Gabrielová, MUDr.Miluše Sáblíková, Petr Hanzlík
S poradním hlasem
: JUDr.Eva Špatková
Hosté
: vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P., ředitelé městských společností
Omluveni
: Ing.Zdeněk Mašík, Mgr.Vlasta Moncmanová, MUDr. Petr Martínek,
akad.mal. Karel Rossí, MUDr.Pavel Lukša, MUDr.Aleš Ptáček
Nepřítomni
:
Hanička Pečinková, Ing.Ondra
Ověřovatelé zápisu
:
Nesplněné usnesení ( termín plnění )
: Úkol byl splněn
Námitky členů ZM proti zápisu č.18/2014 : Žádné nebyly

Schválení ověřovatelů zápisu
Hlasování : Pro: 15 Proti: 0
Počet přítomných zastupitelů : 16

Zdržel se: 1

Nehlasoval:

7

Schválení pořadu jednání
Hlasování

: Pro: 15 Proti: 0

Zdržel se: 0
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Nehlasoval:

8

JEDNÁNÍ

Informace z rady města
Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
Změna zřizovací listiny ZUŠ Bystřice n.P.
Smlouva s firmou EKOKOM
Závěrečný účet Města Bystřice n.P. za rok 2013
Schválení účetní závěrky Města Bystřice n.P. za rok 2013
Majetkové převody
Nové zakladatelské listiny městských společností
Místní referendum
Ustanovení počtu členů ZM Bystřice n.P. pro volební období 2014 – 2018
Schválení Smlouvy o zapojení a o spoluúčasti obcí do IDS Jihomoravského
kraje
/
/
12 19 2014 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – MAS Zubří země, o.p.s

USNESENÍ:
01/19/2014 : Informace z rady města
Popis

Usnesení
Hlasování

: Informace z jednání Rady města Bystřice n.P. konaných v době od posledního
zasedání zastupitelstva dne 19.3.2014 do dnešního dne podal místostarosta
Mgr.Josef Vojta. Zastupitelé zprávu vzali na vědomí a schválili.
:
: Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 7

02/19/2014 : Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.
O činnosti MěÚ Bystřice n.P. informovala zastupitele tajemnice MěÚ JUDr. Eva
Špatková. Zastupitelé neměli žádné dotazy, zprávu vzali na vědomí a
schválili.Na jednání se dostavil Ing.Vetešník – počet zastupitelů : 17 !

Popis

:

Usnesení
Hlasování

:
: Pro: 17 Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

6

03/19/2014 : Změna zřizovací listiny ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Popis

: Dodatkem ZL ZUŠ č. 2 se mění ustanovení článku č. III, který neumožňoval škole
provozovat doplňkovou činnost. Protože nejen se změnou ve vedení školy se mění a
rozšiřují aktivity školy, je nutné toto upravit i do zřizovací listiny. Jedná se o aktivity
mimo hlavní činnost, například možnost pořádání kurzů i pro dospělé, pořádání
kulturních produkcí či publikování a vydávání materiálů. Jedná se i možnost
pronájmu prostorů k činnosti nově vzniklého Spolku uměleckého vzdělávání při
ZUŠ Bystřice n. P., který kromě řady různých aktivit zajistí i právní formu pro
dramatickou činnost ve škole, která zatím z důvodu kapacity školy nemůže být
náplní hlavní činnosti.
Tato doplňková činnost by měla být výdělečná a škola si tak zajistí další
mimorozpočtové příjmy a rozšíří nabídku vzdělávání pro širokou veřejnost.
Z jednání : Návrh změny Zřizovací listiny ZUŠ Bystřice n.P. předložil zastupitelům
ke schválení Mgr. Radek Vojta, ti jej projednali a schválili bez připomínek.

: Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní umělecké
školy Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizace ve znění přílohy č. 1, která
je nedílnou součástí usnesení.
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6
Zodpovídá : Svobodová
Termín
: splněno usnesením

Usnesení

04/19/2014 : Smlouva – EKOKOM – o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů
Popis

: V souvislosti s NOZ, který přináší změnu do smluvních vztahů je nutno „oprášit“ o
upravit smlouvu s fi EKOKOM, která nám zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů
z obalů. Fi, která je pověřena touto činností je jsou naše TS, příjemcem bonusů je
Město
Z jednání : Návrh smlouvy s firmou EKOKOM předložila zastupitelstvu ke
schválení Ing.Jurošová, to jej projednalo a bez připomínek schválilo.

Usnesení
Hlasování

: Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu s fi EKOKOM.
Zdržel se:
Nehlasoval:
Proti:
: Pro:
0
0
6
17

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová
Termín
:

05/19/2014 : Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013
Popis

: Odbor financí a OŽU předkládá zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem ke
schválení Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2013, který byl projednán
Finančním výborem dne 19.5.2014 a radou města dne 27.5.2014 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 příspěvkových
organizací a výsledků 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 : Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2013 předložila zastupitelům
ke schválení Ing.Jurošová. K tomuto bodu se vyjádřil také Ing.Kotlán, předseda FV a
doporučil jej zastupitelům schválit.

: Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města Bystřice nad
Pernštejnem a Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2013 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad.
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
Hlasování : Pro:
17
0
0
6
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová
Termín
: Usnesením
Usnesení

06/19/2014 : Schválení účetní závěrky města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013
Popis

: Dle novely zákona o účetnictví č. 239/2014, která nabyla účinnosti 1.9.2012 dochází
k významné změně pro územní samosprávně celky, DSO, a jejich příspěvkové
organizace, kterou je zavedení povinnosti schvalování účetních závěrek. Dle těchto
předpisů má povinnost schválit závěrku příspěvkových organizací rada města a
závěrku města 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 2013 v jednotlivých výkazech – V7kaz Fin-12, Výkaz zisku a
ztrát, Rozvaha, Výsledovka, Příloha, Výkaz cash flow, přehled o změnách vlastního
kapitálu popisuje hospodaření města v roce 2013 v porovnání s předchozím rokem
2012. Výsledek hospodaření města je popsán v komentáři k účetní závěrce, přičemž
každý výkaz 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 25.6.2014 do 12 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 : Po předložení a projednání návrhu účetní závěrky Ing.Jurošovou
proběhlo hlasování a zastupitelé návrh schválili.

: Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Bystřice nad Pernštejnem za rok
2013 sestavenou k 31.12.2013
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
Hlasování : Pro:
17
0
0
6
Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová
Termín
:
Usnesení

07/19 /2014 : Majetkové převody
Popis

: 1) Ing. Pavel Sedláček nás požádal o prodej pozemku , který přiléhá k jeho
pozemkům. Stavební komise i Rada tento převod doporučují . Záměr byl zveřejněn .
2) Při vytyčování komunikace v Domaníně bylo zjištěno , že část komunikace není
majetkoprávně vypořádána , při zaměření bylo zjištěno , že majitelé užívají naopak
část našeho pozemku. Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení GP a na jeho
základě provést směnu. Záměr byl zveřejněn .
3 Pan Stanislav Císař žádal město prodej zbytkové parcely , která se nachází
v prostoru jeho zahrady a je desítky let oplocena . Stavební komise i Rada
doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení. Záměr byl zveřejněn.
4) Stavební firma V+ K s.r.o. nás požádala o prodej části našeho pozemku. Stavební
komise i Rada doporučují vyhotovení GP. Po zaměření vyplynulo , že se jedná o
směnu a na základě GP byl zveřejněn záměr.
5) Manželé Dufkovi , majitelé nemovitosti žádají odkup pozemků v Kozlově , které
dlouhodobě užívají , mají na nich stavby a část je zaplocená. Stavební komise i Rada
doporučují prodej a vyhotovení GP . Záměr byl zveřejněn.
6) Pro definitivní vypořádání dotace na stavbu cyklostezky kolem Bystřice musíme
dořešit jeden pozemek .Ten již Zastupitelstvo odsouhlasilo minulý rok. Mezitím
došlo k výměně likvidátora Státního statku Jeneč , který nesouhlasí s prodejem jedné
parcely a trvá abychom koupili i zbývající 3 , které naštěstí nejsou nijak velké. Bez
koupě nejsme schopni to celkové vyúčtování dotace na cyklostezku udělat. Původně
jsme měli schválen jen pozemek p.č. 106/33 .
7) V Lesoňovicích je jedna parcela pod místní komunikací v majetku státu ČRÚřad pro zastupování… , požádali jsme o vypořádání .Po schválení Zastupitelstvem
nám jej bezúplatně převedou.
8) Při vytyčování hranic pozemků kolem Domanínského rybníku bylo zjištěno , že
dvě malé úzké parcely jsou spíše součástí sousedních pozemků, majitel sousedního
pozemku požádal o prodej Stavební komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento
převod ke schválení . Záměr byl zveřejněn.
9) Na základě smluv o smlouvách budoucích a souhlasů vlastníku město vybudovalo
pěší stezku , která spojuje nově vybudované rybníky v Rácové. Po zaměření lze
provést odkoupení dotčeného pozemku. Rada doporučuje Zastupitelstvu tento převod
ke schválení.
10-11)Pan Matějů , který má nemovitost na ulici Bočkově žádal o prodej pozemku
na kterém je historicky zaplocena předzahrádka . Stavební komise i Rada doporučují
vyhotovení GP a při zaměřování bylo zjištěno , že totéž se týká souseda p. Suchého.
Rada doporučuje tyto převody Zastupitelstvu ke schválení . Záměry byly zveřejněny.
12) Manželé Šoustarovi z Vítochova požádali o prodej zbytkové parcely , která je
obklopena jejich pozemky . Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení GP .
Rada doporučuje Zastupitelstvu tento převod ke schválení .
13) p. Beneš a p. Bartů nás požádali o zbytkovou parcelu – poslední v řadovkách na
ulici Starý dvůr směrem ke Zlaté. Bez dokoupeného pozemku od sousedních

vlastníků není možné tuto parcelu prodat . Proto by tam mělo být omezení , že dokud
nebudou vlastníci toho sousedního , tak to nelze prodat. Rada doporučuje schválení
s touto podmínkou . Záměr byl takto zveřejněn.
14) Pan Nedoma nás požádal o prodej části pozemku v areálu bývalé tírny za účelem
výstavby hangáru na stavební stroje . Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení
GP , na jehož základu byl vyhlášen záměr, dále Rada i komise doporučují
zastupitelstvu prodej.
15)Pan Štěpánek z Domanína nás požádal o prodej části našeho pozemku . Osadní
výbor doporučil prodej , s podmínkou zřízením věcného břemene spočívajícího
v právu uložení splaškové kanalizace a datových chrániček na jiném pozemku
kupujícího. Stavební komise i rada doporučují prodej a zřízení VB .Proti tomuto
prodeji podala námitku paní Zdena Hlaváčková ( její námitka je přiložena za
textovou částí ), jedna ze spoluvlastnic sousedního pozemku , která namítá , že se
zmenší délka přístupu z obecního pozemku asi o polovinu než ve skutečnosti.
Námitka byla řešena , jak osadním výborem , tak i stavební komisí i Radou .
Všechny shora jmenované orgány doporučují prodej .Záměr byl zveřejněn.
Z jednání : Tento bod předložil zastupitelstvu ke schválení Ing.Buchta, zastupitelé
jej projednali, hlasovali o bodu 7) najednou a schválili jej.
Usnesení

: 1)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 3182/1 o výměře 84 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem p. P. Sedláčkovi . Cena 5 Kč/m2.
2)Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : Z majetku města do majetku SJM
manželů Skulových přejde ( dle GP) díl „a“ z p.č. 372/1 o výměře 2 m2 a p.č. 384/2
o výměře 17 m2, z majetku SJM manželů Skulových do majetku města Bystřice nad
Pernštejnem přejde díl „b“ z p.č. 379 o výměře 13 m2 . Vše v k.ú. Domanín. Cena
20 Kč/m2.
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2907/1 o výměře33 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem p. S. Císařovi. Cena 150 Kč/m2.
4) )Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků: z majetku města Bystřice nad
Pernštejnem do majetku Stavební společnosti V+ K s.r.o. přejdou (dle GP) p.č.
2894/2 o výměře 19 m2, p.č. 2894/3 o výměře 372 m2 a díly „f+g“ z p.č. 2891/1 o
výměře 12 m2. Z majetku Stavební společnosti V+ K s.r.o. do majetku města
Bystřice nad Pernštejnem přejdou díly „c + b“ z p.č. 2890/8 o výměře 46 m2. Cena
150 Kč/m2 . Rozdíl 53 550 Kč ve prospěch města .
Současně zřídí Stavební společnost V+ K s.r.o. věcné břemeno –služebnost
spočívající v právu chůze a jízdy pro vlastníka nemovitosti číslo popisné 491 na p.č.
2960/1 .
5)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku (dle GP) p.č. 254/3 o výměře 228
m2 v k.ú. Kozlov SJM manželům Dufkovým. Cena 20 Kč/m2.
6) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků (všechny jsou kultura – vodní
plocha ) p.č.106/28 o výměře 6 m2, 106/29 o výměře 68 m2, 106/33 o výměře 1284
m2 a p.č. 106/39 o výměře 146 m2 v k.ú. Domanínek od ČR- Státní statek Jeneč
v likvidaci. . Cena dle znaleckého posudku. 38 610 Kč.
7) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 480 o výměře
335 m2 v k.ú. Lesoňovice z majetku ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku města Bystřice nad Pernštejnem.
8) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 1127/2 o výměře 232 m2 a
p.č. 1175 o výměře 43 m2 v k.ú. Domanín p. P. Klusákovi. Cena 10 Kč/m2.
9)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. (dle GP) 822/22 o výměře 335

m2 v k.ú. Ždánice od 4/6 E. Holubové a 2/6 E. Koláře . Cena 20 Kč/m2 + úhrada
daně z nabytí nemovitých věcí.
10) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku (dle GP) p.č. 373/2 o výměře 52
m2 a dílu „a“ z p.č. 373 o výměře 1 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem SJM
manželům Matějů . Cena 150 Kč /m2
11) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku (dle GP) p.č. 373/3 o výměře
52 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. P. Suchému . Cena 150 Kč /m2.
12) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku (dle GP) p.č. 476/3 o výměře 77
m2 v k.ú. Vítochov SJM manželům Šoustarovým . Cena 5 Kč/m2.
13) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č.3058/49 o výměře 180 m2
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem ½ J. Benešovi a 1/2Š. Bártů . Cena 550 Kč/m2.
Podmínkou prodeje je vlastnictví sousedního pozemku , který s prodávanou vytvoří
novou stavební parcelu.
14)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. (dle GP) 72/19 o výměře
2717 m2 v k.ú. Domanínek p. J. Nedomovi . Cena 100 Kč/m2.
15) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku (dle GP) p.č. 502/4 o výměře 54
m2 v K.ú. Domanín p. Z. Štěpánkovi. Cena 1000 Kč.
Současně pan Štěpánek zřizuje dle GP služebnost- věcné břemeno ve prospěch
města Bystřice nad Pernštejnem spočívající v právu vedení , udržování a oprav
splaškové kanalizace a dvou chrániček datových sítí . Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč ( včetně DPH).
Hlasování : Pro: 16 Proti: 0
Zodpovídá : ivan buchta
Termín
:

Zdržel se: 1

Nehlasoval:

6

08/19/2014 : Nové zakladatelské listiny městských společností
Popis

: Zrušení obchodního zákona a schválení nového Zákona a obchodních korporacích č.
90/2012 Sb. vyvolala nutnost změn zakladatelských listin a změn Stanov akciové
společnosti. Předložili jsme radě ve funkci valné hromady založených společností ke
schválení znění zakladatelských listin společností a stanov akciové společnosti, které
obsahují nutné změny jak ze strany živnostenského oprávnění tak ze strany NOZ.
Rada ve funkci valné hromady společností tyto schválila a doporučila je také ke
schválení zastupitelstvu města. Nyní tyto listiny předkládáme ke schválení
zastupitelstvu města.
Z jednání : S tímto bodem seznámila zastupitele Ing.Jurošová, ti jej projednali a
schválili.

Usnesení

: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje znění zakladatelských
listin těchto společností :
- Společnosti Areál sportu a kultury s.r.o.
- Společnosti Poliklinika města Bystřice n.P. s.r.o.
- Společnosti Bystřická tepelná s.r.o.
- Společnosti Eden centre s.r.o.
Zastupitelstvo města schvaluje a rozhoduje rozhoduje o změně zakladatelské listiny
společností dle přílohy.
Zastupitelstvo města schvaluje stanovy společnosti TS města a.s.
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
: Pro:
7
16
0
0
: Ing. Jana Jurošová

Hlasování
Zodpovídá

Termín

:

9/19/2014

: Místní referendum

Popis

:

Usnesení

Zastupitelstvo města neschválilo na svém zasedání dne 19.3.2014 Smlouvu o
uzavření budoucí kupní smlouvy a o zřízení předkupního práva mezi Městem
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem a obchodní
společností UJP Praha a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha – Zbraslav. Tato akciová
společnost projevila zájem vybudovat v naší průmyslové zóně závod na zpracování
kovového ochuzeného uranu a výrobu jaderného paliva pro průmyslové účely. Tento
projekt tak byl zastaven, neboť nezískal podporu nadpoloviční většiny členů
zastupitelstva města. I přes zastavení projektu však došlo na předmětném
zastupitelstvu i po něm ze strany odpůrců tohoto projektu k útokům na vedení města
a na ty členy zastupitelstva, kteří hlasovali pro tento projekt.
Z reakcí občanů města je zřejmé, že názory na tento projekt jsou nejednotné, a
proto se vedení města jeví jako nejoptimálnější řešení této situace vyhlásit místní
referendum dle zák. čís. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů (dále jen zákon).
Jako vhodné se jeví spojit konání místního referenda s komunálními volbami.
Vzhledem k tomu, že prezident republiky vyhlásil konání voleb do obecních
zastupitelstev v nejzazším možném termínu, tedy 10. a 11.10.2014, nastává
problém s dodržením 90ti denní lhůty dle ust. § 15 zákona o místním referendu. Dle
tohoto ustanovení se koná místní referendum nejpozději do 90 dnů po dni vyhlášení
(není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější). Vzhledem k tomu, že
vyhlášení referenda navrhuje zastupitelstvo města, je nutné respektovat ust. § 53
odst. 1 zákona o místním referendu, podle kterého lhůty nelze prodloužit ani
prominout jejich zmeškání. Za této situace je nutné zvažovat svolání mimořádného
zasedání zastupitelstva o jednom bodu (vyhlášení místního referenda) na červenec
2014 tak, aby od vyhlášení referenda do jeho konání 10. a 11.10.2014 byla dodržena
lhůta 90 dnů.
Navržená otázka do místního referenda byla projednána na zasedání rady města dne
17.6.2014. Rada města doporučila zastupitelstvu města vyhlásit místní referendum
na dny konání komunálních voleb na podzim 2014 a doporučila zastupitelstvu města
konat referendum o následující otázce :
„Souhlasíte s přípravou stavby továrny na výrobu paliva pro jaderné
elektrárny v Bystřici nad Pernštejnem v případě, že se neprokáže negativní vliv
na životní prostředí a zdraví člověka ?“

Z jednání : Návrh na uspořádání místního referenda předložil zastupitelstvu
starosta města Ing.Pačiska a přečetl dopis od podnikatelů určený všem zastupitelům.
Ti pak předložený materiál projednali s těmito připomínkami : MVDr.Dvořák
přednesl tyto požadavky „Občanského sdružení Bystřičáci z.s.“ :
- navrhovanou otázku do referenda změnit na toto znění : „Chcete v Bystřici
n.P. závod na výrobu jaderného paliva, likvidaci radioaktivních odpadů a
slévárnu uranových slitin?“
- tento bod doplnit o podbod 7) ZM Bystřice n.P. schvaluje účast O.s.
Bystřičáci z.s. na přípravě a kontrole referenda.
Po diskuzi – viz audiozáznam - byl tento bod včetně doplněných požadavků schválen
1. Zastupitelstvo města u k l á d á starostovi města svolat na den 23.
:
července 2014 mimořádné zasedání zastupitelstva města k bodu programu :
vyhlášení místního referenda

2. Zastupitelstvo města vyhlásí na mimořádném zasedání zastupitelstva
konání místního referenda podle ust. § 8 odst. 1, písm. a) zák. čís. 22/2004
Sb. ve znění pozdějších předpisů v termínu konání voleb do obecních
zastupitelstev ve dnech 10. – 11.10.2014.
3. Zastupitelstvo města vyhlásí konání místního referenda dle ust. § 8 odst. 3
zák. čís. 22/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o následující otázce :
„Chcete v Bystřici nad Pernštejnem závod na výrobu jaderného paliva,
likvidaci radioaktivních odpadů a slévárnu uranových slitin?“
4. Zastupitelstvo města vyhlásí místní referendum na území města Bystřice nad
Pernštejnem a v místních částech Bratrušín, Pivonice, Lesoňovice, Kozlov,
Dvořiště, Karasín, Vítochov, Domanín, Rovné, Divišov
5. Zastupitelstvo města schvaluje odůvodnění návrhu na vyhlášení místního
referenda – nejednotné a rozporuplné názory občanů města na citlivou otázku
výstavby továrny na zpracování a výrobu jaderného paliva pro průmyslové
účely na území města
6. Zastupitelstvo města schvaluje odhadované náklady na provedení místního
referenda a realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu ve výši cca
130 tis. Kč a jejich úhradu formou rozpočtového opatření z neinvestiční
rezervy .
7. Zastupitelstvo města schvaluje, aby se o.s. Bystřičáci z.s. podílelo na přípravě
a kontrole referenda
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková
Termín
: Zastupitelstvo města 25.6.2014

10/19/2014 : Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem
Popis

: Podle ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je
zastupitelstvo obce složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé
volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.
Termín voleb do zastupitelstev obcí nebyl dosud prezidentem republiky vyhlášen a
nebyl zveřejněn ve Sbírce zákonů, ale předpokládá se, že volby do zastupitelstev
obcí budou s největší pravděpodobností vyhlášeny na pátek 10. a sobotu 11. října
2014.
Podle § 68 odst. 1 zákona o obcích přihlédne zastupitelstvo při stanovení počtu
členů zastupitelstva k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu tak, aby mělo
v obci (městě) nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů.
Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva pro nadcházející
volební období podle § 68 odst. 4 zákona o obcích podle počtu členů zastupitelstva
města v končícím volebním období.
Vzhledem k tomu, že se v našem zastupitelstvu osvědčil v posledních pěti volebních
obdobích počet členů zastupitelstva stanovený na 23, navrhujeme ponechat tento
počet členů zastupitelstva i pro volební období 2014 až 2018.
Z jednání : Předložený návrh Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Bystřice
n.P. tajemnicí JUDr.Evou Špatkovou byl po projednání bez připomínek schválen.

Usnesení

Hlasování

: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem stanoví podle § 68 odst. 1 zák. čís.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2014 až
2018 počet členů Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem na 23.
: Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 7

Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková
Termín
: 15.7.2014

11/19/2014 : Schválení Smlouvy o zapojení železničních stanic a zastávek Bystřice nad
Pernštejnem, Rožná, Věžná, Rozsochy a Rovné-Divišov do Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje, včetně Smluv o spoluúčasti
na realizaci zapojení IDSJK Věžná, Rožná, Rozsochy
Popis

: Na loňském posledním zastupitelstvu dne 18. 12. 2013 bylo deklarováno vůle
zastupitelstva se připojit k Integrovanému dopravnímu systému Jihomoravského
kraje a to v rámci železničních zastávek a stanic Věžná, Rožná, Rozsochy, RovnéDivišov, nicméně vzhledem k negativnímu stanovisku kraje Vysočiny k tomuto
kroku nedošlo v roce 2013.
Koncem února letošního roku město Bystřice nad Pernštejnem společně s obcemi
Věžná, Rožná a Rozsochy opětovně žádalo Radu kraje Vysočiny o kladné vyjádření
k zapojení předmětných obci do IDSJK. Na základě jednání Rady kraje Vysočina byl
dne 9. 4. 2014 vydán souhlas k zapojení předmětných obci do IDSJK pod č.
usnesením 0662/12/2014/RK. Po tomto souhlasu se rozběhla mnoha jednání mezi
městem Bystřice nad Pernštejnem, Českými drahami a KORDISEM, který provádí
předmětnou integraci dopravního systému v Jihomoravském kraji. Výsledek jednání
je předmětná Smlouva o zapojení železniční stanic a zastávek Bystřice nad
Pernštejnem, Rožná, Věžná, Rozsochy a Rovné-Divišov do Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje.
Mimo jiné došlo ke vzniku smluv o spoluúčasti na realizaci zapojení železničních
stanic a zastávek předmětných obcí s Městem Bystřice nad Pernštejnem.
Předmětnou smlouvu včetně s přílohami a smluv o spoluúčasti obcí projednala Rada
města dne 17. 6. 2014 a doporučuje zastupitelstvu je schválit.
Z jednání : Návrh na schválení výše jmenované smlouvy přednesl starosta města
Ing.Pačiska, zastupitelé neměli žádné připomínky a schválili jej.

Usnesení

: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem (ne)schvaluje Smlouvu o zapojení
železničních stanic a zastávek Bystřice nad Pernštejnem, Rožná, Věžná, Rozsochy a
Rovné-Divišov do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a
(ne)předkládá tuto Smlouvu ke schválení do zastupitelstva města, včetně příloh.
Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem (ne)schvaluje Smlouvy o spoluúčasti
na realizaci zapojení železničních stanic a zastávek Bystřice nad Pernštejnem,
Rožná, Věžná, Rozsochy a Rovné-Divišov do Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje mezi Městem Bystřicí nad Pernštejnem a Rožná,
Městem Bystřicí nad Pernštejnem a Rozsochy,
Městem Bystřicí nad Pernštejnem a Věžná.

Hlasování : Pro: 17 Proti: 0
Zodpovídá : Bc. Daniel Jiří
Termín
:

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

6

12/19/2013

: Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – MAS Zubří země, o.p.s

Popis

: MAS Zubří země, o.p.s., jehož zakladatel je Město Bystřice nad Pernštejnem, musí
koncem roku 2014 splnit Standardizaci místních akčních skupin pro programové
období 2014 – 2020. Pokud chce MAS Zubří země, o.p.s. standardizaci splnit a
v novém plánovacím období mít šanci rozdělovat dotace v regionu, musí vytvořit

organizační složku (místní partnerství), která bude mít právo o této činnosti
rozhodovat. Aby mohla vzniknout organizační složka, musí MAS Zubří země,
o.p.s. se všemi zakladateli/členy podepsat Smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci, která je přílohou.
Z jednání : S tímto materiálem seznámil zastupitele místostarosta Mgr.Josef Vojta
a ti jej schválili bez připomínek.
: Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi
městem Bystřice nad Pernštejnem a MAS Zubří země, o. p. s.
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6
Zodpovídá : J. Vojta
Termín
: Schválením
Usnesení

Různé :
Starosta informoval zastupitele :
- o uvolněných financích z E.ONu
- o problému s bezdomovci v okolí prodejen Albert a rozšíření činnosti hlídky firmy LARN
- o umístění kontejnerů na bioodpad k oběma prodejnám Albert – úkol pro TS města a.s. do
příštího řádného zasedání zastupitelstva.
Interpelace členů Zastupitelstva města :
MVDr.Dvořák : upozornil na poškozenou značku na náměstí před prodejnou Albert –
odpověděl Ing. Buchta, ve věci se již jedná, bohužel oprava bude trvat dlouho.
Paní Pečinková : vznesla dotaz ohledně umístění odpadkového koše u cyklostezky –
odpověděl pan starosta, odpadkový koš tam byl již umístěn – bohužel ho někdo odcizil.
V nejbližší době se tam umístí koš nový.
Ing.Kotlán : pochválil vedení města a technických služeb za rozmístění kontejnerů na
bioodpad po městě.
Diskuse občanů :
Paní Hlaváčková z Domanína : vznesla několik dotazů ohledně prodeje parcely panu
Štěpánkovi – viz audiozáznam. Na její dotazy odpověděli Ing.Buchta, místostarosta a starosta.
Ing.Václav Mičín ml. : poukázal na nutnost vyřešit přechod přes koleje do průmyslové zóny a
na nedostatečné sečení trávy v těchto místech a v okolí vlakového nádraží. Zastupitelstvo
pověřuje vedení města a TS města a.s. Bystřice n.P zabývat se těmito úkoly, sjednat
nápravu a na příštím řádném zasedání zastupitelstva informovat zastupitele.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 25.06.2013

Bc. Josef Vojta
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

