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

č. 14 /2009
konané dne 16.12.2009
v 16:00 hodin,
v malém sále Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem
Přítomni
Členové zastupitelstva : Stanislav Bartoš, Jiří Boháč, PhDr.Vladimír Cisár, Petr Hanzlík, Lenka
Jobánková, MUDr.Pavel Lukša, Petr Macháček, MUDr.Petr Martínek,
Ing.Zdeněk Mašík, Ing.Hicham Nemrah, Mgr.Miroslav Novák, Ing.Josef
Novotný, Ing.Karel Pačiska, Petr Paleček, MUDr.Aleš Ptáček,
MUDr.Miluše Sáblíková, Antonín Tulis, Ing.Zdeněk Vetešník, Bc.Josef
Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, Hanička Pečinková, akad.mal.Karel Rossí
S poradním hlasem
: JUDr. Eva Špatková
Hosté
:
Omluveni
: MVDr.Petr Dvořák
Návrhová komise

- předseda
- členové

:
:
Ověřovatelé zápisu
:
Nesplněné usnesení (termín plnění)
:
Námitky členů zast. proti zápisu č. 13/2009 :

MUDr.Aleš Ptáček
Petr Hanzlík, Petr Macháček
Jiří Boháč, MUDr.Petr Martínek
Všechny úkoly byly splněny
Žádné nebyly

Schválení členů návrhové komise
Hlasování

: Pro: 18 Proti: 0

Hlasování

: Pro: 18 Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

5

Schválení ověřovatelů zápisu
Zdržel se: 0

Nehlasoval:

5

Schválení pořadu jednání
Hlasování

: Pro: 18 Proti: 0

Zdržel se: 0
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Nehlasoval:

JEDNÁNÍ

Poskytnutí darů
Schválení dotací
Odpis pohledávek
Majetkové převody
Hospodaření městských společností
Rozpočtová opatření
Aktualizace rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtu města Bystřice n.P. na rok 2010

USNESENÍ:

5

1/14/2009

: Poskytnutí darů

Popis

: Tzv. daňový ráj se nám na straně výplat vratek smrskl na pouhé dva podnikatele. Ti projevili
stejný zájem jako loni o poskytnutí darů veřejně prospěšným institucím.
Specifická je opět paní Valová. Loni jsme s ní realizovali poměrně velkou transakci, a tehdy
říkala, že daně 2009 už budou nevýznamné, neboť bude mít všechno podnikání v právnické
osobě. Přesto je letošní očekávaná daňová povinnost fyzické osoby Jaroslava Valová zase
kolem 15 milionů. Proto navrhujeme vyhovět žádosti paní Valové a zopakovat loňský
mimořádný úkon spočívající v tom, že:
1. z hlediska našeho plnění ve prospěch Fondu Ludmila se náš dar rozdělí na dvě části,
přičemž ten první se vyplatí ještě v roce 2009 a bude odvozen od součtu záloh na
daň zaplacených v roce 2009 ( a v roce 2010 se pak vzájemně vypořádá doplatek
daně )
2. poměr město:nadace=35:65.
Číselné vyjádření uvedeného principu vypadá následovně. Paní Valová zaplatila dosud
jedinou zálohu ve výši 224.330,- Kč. Nyní v prosinci zaplatí mimořádnou zálohu ve výši
7.200.000,- Kč, celkem bude mít zaplaceno na zálohách 7.424.330,- Kč. Nám z toho přijde
30 %, což činí celkem 2.227.299,- Kč a tudíž 65% dar Nadaci bude činit 1.447.744,35 Kč.
Náš výnos z transakce pak činí 779.554,65 Kč.
Naopak zcela standardní budou manželé Volní. S jejich darem se vracíme ještě k jejich
daňové povinnosti za rok 2008 ( daňové přiznání podávali až v červnu tohoto roku ).
Jejich celková daňová povinnost činí 905.070,- Kč, z toho našich 30 % je 271.521,- Kč.
Dohoda zní na 50 % vratku, tj. 135.760,50 Kč. Z toho chtějí manželé Volní dát 100.000,- Kč
nadaci UMBILICUS a 35.000,- Modré laguně pana MUDr. Cimického.
Dále pro informaci uvádím, že celkový čistý přínos do našeho rozpočtu ( tj. po odečtení
vratek a dalších drobných souvisejících výdajů ) z daní podnikatelů v rámci bývalého „
daňového ráje“ činil za zdaňovací období 2008 částku něco málo přes 9 mil. Kč.
Z jednání : předložený materiál Ing.Sitařem zastupitelé projednali a schválili bez
připomínek.

: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.447.744,35 Kč
Nadačnímu fondu Ludmila se sídlem Mezi Domky 4/2243, 130 00 Praha, IČO
27565530
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč
Nadačnímu fondu UMBILICUS se sídlem U Nemocnice 1, 120 00 Praha 2, IČO
26179687.
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 35.000,- Kč
organizaci Modrá laguna – centrum duševní pohody se sídlem Družicová 12, 161 00
Praha 6, IČO 65398947.
Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5
Zodpovídá : Sitař
Termín
: tak, aby transakce proběhla ještě v rámci rozpočtového roku 2009
Usnesení

2/14/2009

: Schválení dotací

Popis

:

Město Bystřice nad Pernštejnem obdrželo od Ministerstva životního prostředí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace lokality Rácová“ ze dne 29. 9.
2009, č. j. 00183/HBR/2008 v celkové výši 3 717 378,90 Kč. Jedná se o dotaci na
akci realizovanou v rámci Operačního programu životní prostředí.
Město Bystřice nad Pernštejnem obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Rovné – povodňové škody – oprava vodní
nádrže“ ze dne 25. 11. 2009, č. j. 36242/2009-52 v celkové výši 1 198 000,- Kč.
Město Bystřice nad Pernštejnem obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Rovné – povodňové škody – oprava

místních komunikací a dešťové kanalizace“ ze dne 25. 11. 2009, č. j. 36242/2009-52
v celkové výši 2 318 000,- Kč.
Přijetí dotací podléhá podle § 85 písmena c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích
schválení zastupitelstvem.
Z jednání : předložený materiál Ing.Klimšem zastupitelé projednali bez připomínek
a schválili.
: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přijetí výše uvedených
dotací
Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5
Zodpovídá : Ing. František Klimeš
Termín
: splněno usnesením
Usnesení

3/14/2009

: Návrhy na odpis pohledávek

Popis

: Na základě čl. 11 směrnice č. 1/2003 pro postup při evidenci, účtování a vymáhání
pohledávek Města Bystřice nad Pernštejnem navrhujeme Zastupitelstvu města
Bystřice nad Pernštejnem odepsání pohledávky uvedené v příloze.
Dluh vznikl z dlužného nájemného ve výši 126.302,- Kč za období 5/2000 – 4/2007
+ poplatky z prodlení ve výši 561.490,- Kč-. Pohledávka byla předána soudnímu
exekutorovi. Celkový dluh činil 687.792,- Kč. Soudnímu exekutorovi se podařilo
prodejem nemovitosti vymoci (a na účet města již bylo uhrazeno) celé dlužné
nájemné + poplatky z prodlení ve výši 283.698,-Kč. To je maximu, co bylo možné
získat a takto byla uzavřena i dohoda s exekutorem.
Z jednání : během projednávání tohoto bodu se dostavil pan Bartoš : počet
zastupitelů : 19! Materiál k projednání předložila JUDr.Śpatková, zastupitelé jej
projednali a bez připomínek schválili .

: Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávky ve výši 227.792,-Kč panu
Bohumilu Kašubovi, Okružní 960, Bystřice nad Pernštejnem.
Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4
Zodpovídá : Vojta
Termín
: do 15 dnů od schválení
Usnesení

4 /14 /2009 : Majetkové převody
1) V ulici Na Skřipci má p. Horká (Zbytovská) na našem pozemku vybudovaný
Popis
:
nájezd ke své nemovitosti. V současnosti chystá přestavbu (snížení úrovně
dvora ) a tím i změnu nájezdu a zmenšení zabraného pozemku nájezdem.
Požádala nás o majetkoprávní vypořádání nového nájezdu. Stavební komise
doporučila vyhotovení geometrického plánu , na jehož základě byl vyhlášen
záměr. Stavební komise i rada doporučují tento převod Zastupitelstvu ke
schválení.
2) E.ON nás žádá o zřízení věcného břemene v rámci přípojek ke stavebnímu
pozemku na Rovinkách. Část přípojky k RD leží na našem pozemku. Věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně.
3) Před třemi lety jsme na základě restitučních nároků získali stavbu bývalé
váhy před vlakovým nádražím ale bez pozemku pod stavbou.Teď můžeme
tento pozemek bezúplatně získat a k tomu úplatně získat navazující sousední

pozemek.
4) V souvislosti s výstavbou parkoviště pod poliklinikou jsme uzavřeli se ZZN
smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek, na které je zčásti umístěn
chodník směřující od městské tržnice k poliklinice.Po zaměření parkoviště
můžeme tento pozemek od ZZN koupit.
5) Na Karasíně jsme na začátku letošního roku provedli kupní a směnné
smlouvy na vytvoření stavebních pozemků . Teď doděláme zbývající 2
směnné smlouvy a tím město získá 2 stavební parcely, které můžeme formou
výběrového řízení nabídnout k prodeji.Záměr o těchto směnách byl zveřejněn
. st. Komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tyto převody ke schválení.
6) Manželé Navrátilovi zakoupili nemovitost na ulici Zahradní v Bystřici nad
Pernštejnem a požádali nás o prodej části parcely, která tvoří proluku mezi
nemovitostí Navrátilových a Musilových. Na základě doporučení st. komise
byl vyhotoven geometrický plán, na jehož základě byl zveřejněn záměr. St.
komise i Rada doporučují tento převod ke schválení.
7) Manželé Zabilovi z Pivonic nás požádali o majetkoprávní vypořádání
aktuálního stavu své nemovitosti. Na základě doporučení stavební komise byl
vyhotoven geometrický plán . Na základě geometrického plánu byl zveřejněn
záměr. Stavební komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke
schválení.
8) Pan Štěpánek z Domanína nás požádal o dokoupení části naší parcely.
Pan Štěpánek získal tuto parcelu od p. Koláře , se kterým jsme měnili
pozemky za účelem vzniku komunikace ve vlastnictví města a stavebních
parcel pro p. Koláře. a pan Kolář s p. Štěpánkem se podíleli na přeložení
hlavního vodovodního řadu, aby se tento dostal ze soukromých pozemků na
obecní pozemek. S panem Štěpánkem bylo dohodnuto umístění sloupu
veřejného osvětlení.
Záměr byl zveřejněn . Stavební komise i Rada doporučují tento převod ke
schválení.
9) Pro stavbu chodníku na ulici Vírská bylo s Úřadem pro zastupování
Bylo dohodnuto zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění
stavby chodníku . Po kolaudaci a zaměření skutečného stavu stavby jsem
požádal Úřad pro zastupování o zřízení věcného břemene. Úřad přehodnotil
svoje stanovisko a dohodl jsem s nimi bezúplatný převod do našeho
vlastnictví. Naše vlastnictví je nezbytné pro závěrečné vyúčtování dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
10) E.ON Distribuce a.s. nás žádá o zřízení věcného břemene na uložení
Kabelu v průmyslové zóně pro připojení firmy LOO s.r.o. Věcné břemeno
bude uzavřeno na dobu neurčitou a úplatně.
11)Při zaměřování pozemků mezi fyzickými osobami na Karasíně bylo
zjištěno , že část naší cesty leží na pozemku manželů Víchových .
Dohodl jsem se s nimi na odkoupení pozemku , aby celá cesta v tomto
úseku byla majetkoprávně vypořádána.
12) Povodí Moravy s.p. bylo připojeno na dodávku vody přes areál Solar Electric
s.r.o ( dříve Kras). Solar byl od VAS a.s. odpojen a tím bylo Povodí nuceno
si vybudovat vlastní přípojku. Přípojka je vybudována a zaměřena a na
pozemcích města (přes které přípojka vede) zřídíme ve prospěch Povodí
úplatné věcné břemeno.

Z jednání : materiál ke schválení předložil zastupitelům Ing.Buchta – včetně bodu
č.12, který jim byl předložen před jednáním – ti jej projednali a bez připomínek
schválili.
Usnesení

:

13) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků: z vlastnictví města Bystřice
nad Pernštejnem do vlastnictví p. Horké přejdou díly „a“ z p.č. 735 o výměře
1 m2 a „c“ z p.č. 766 o výměře 19 m2, z vlastnictví p. Horké do vlastnictví
města Bystřice nad Pernštejnem přejde díl „b“ z p.č. 767 o výměře 1 m2. Vše
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Cena 150 Kč/m2. Rozdíl 19 m2 ve prospěch
města Bystřice nad Pernštejnem.
14) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON
Distribuce a.s. spočívající v právu uložení, jeho údržby a oprav nového
zemního kabelového vedení NN na části p.č. 3058/33 v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem . Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za
jednorázovou částku 1000 Kč+ DPH.
15) Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje bezúplatný převod
pozemku p.č. 3007 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem o výměře 14 m2 a koupi
p.č. 3025/6 o výměře 178 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Cena dle
znaleckého posudku. Vše od ČR- Pozemkový fond ČR.
16) Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 307/10 o výměře 82 m2
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od ZZN Hospodářské potřeby a.s. Cena 100
Kč/m2.
17) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků : Z vlastnictví města do
vlastnictví p. J. Bukáčka přejdou díly „a“ z p.č. 37/10 o výměře 34 m2, „b“
z PK p.č. 37/2 o výměře 1 m2, „c“ z PK p.č. 38 o výměře 410 m2,
z vlastnictví p. J.Bukáčka do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
Přejdou díly „h“ z PK p.č. 45 o výměře 448 m2 a „m“ z PK p.č. 45 o výměře
295 m2. Rozdíl 298 m2 ve prospěch p. Bukáčka. Cena 20 Kč/m2.Vše v k.ú.
Karasín.
Směnu pozemků : z vlastnictví města do vlastnictví manželů Víchových
přejdou díl „ o“ z PK p.č. 37/2 o výměře 512 m2, z vlastnictví manželů
Víchových do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem přejdou díly „n“
z PK p.č. 46 o výměře 289 m2, „i“ z PK p.č. 46 o výměře 71 m2. Rozdíl 152
m2 ve prospěch města . Cena 20 Kč/m2. Vše v k.ú. Karasín.
18) Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 1135 o výměře 156 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem manželům Navrátilovým . Cena 150 Kč/m2.
19) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků díly „a“, „b“, „c“ o
výměře 45 m2 v k.ú. Pivonice manželům Zabilovým . Cena 20 Kč/m2.
20) Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 450/5 o výměře 40 m2 v k.ú.
Domanín p. Z. Štěpánkovi . Cena 20 Kč/m2.
21) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod z majetku ČR- Úřad
Pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města p.č.
3253/2 o výměře 97 m2, p.č. 3253/1 o výměře 126 m2, 3252/2 o výměře 25
m2,3222/100 o výměře 7 m2.
22) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON
Distribuce a.s. spočívající v právu uložení, jeho údržby a oprav nového
zemního kabelového vedení NN na části p.č. 2958/2,2958/7,2958/45,2958/47
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem . Věcné břemeno se zřizuje na dobu
neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 10 000 Kč+ DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č.235/3 o výměře 69 m2 v k.ú. Karasín od
manželů Víchových. Cena 20 Kč/m2.
12) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch
Povodí Moravy s.p. spočívající v právu postavení, provozování a
Udržování vodovodní přípojky na p.č. 3217/17, 3217/19, 3215/3, 3215/14,
2853/32, 2853/31,2853,29,2853/45. Věcné břemeno se zřizuje na dobu
Neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč + DPH.
Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4
Zodpovídá :
Termín
:

5/14/2009

Informace o hospodaření společností založených městem Bystřice nad
Pernštejnem

Popis:

Finanční odbor v součinnosti s řediteli společností předkládá zastupitelstvu informaci
o předběžném výsledku hospodaření společností v roce 2009 v souvislosti se
schvalováním Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2010. Podrobné
informace o hospodaření společností za rok 2009 budou součástí Závěrečného účtu
města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2009.
Dále předkládá finanční odbor vyúčtování činnosti zametacího stroje v majetku TS
a.s. za roku 2005 – 2008.
S dalšími dotazy k hospodaření spol. se lze dotazovat přímo ředitelů společností nebo
členů dozorčích rad, valných hromad a představenstva a.s.
Z jednání : na jednání se dostavila MUDr.Sáblíková – počet zastupitelů : 20!
Materiál k projednání zastupitelům předložila Ing.Jurošová a ti jej projednali
s následujícími připomínkami : Ing.Novotný vznesl dotaz ohledně úvěrů – odpověděla
Ing.Jurošová, pan Hanzlík se dotazoval na provoz zametacího stroje na TS města a.s.
a chtěl vědět, kolik město zaplatí za tunu zameteného materiálu. Zastupitelé pověřují
vedení města zjistit tyto informace a písemně je všem zastupitelům sdělit. Po
projednání byl materiál schválen takto :

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o předběžném výsledku hospodaření
společností založených městem Bystřice nad Pernštejnem za rok 2009, vyúčtování
činnosti zametacího stroje
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3
Zodpovídá Ing. Jurošová
usnesením
Termín
Usnesení

6/14/2009

Rozpočtová opatření

Popis:

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření
výdajová č. 2 – 9 a příjmová č. 2 – 10
Z jednání : na jednání se dostavil pan Paleček, počet zastupitelů : 21! Předložená
rozpočtová opatření zastupitelé projednali bez připomínek a schválili.

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření výdajová č. 2-9 a příjmová č. 2 -9
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2
Ing. Jurošová
usnesením

7/14/2009

Aktualizace rozpočtového výhledu

Popis:

Finanční odbor předkládá Zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem Aktualizaci
rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2014
Rozpočtový výhled na roky 2010 – 2013 schválený Zastupitelstvem dne 18.12.2008
pod č.j. 8/10/2008 je nutné aktualizovat v souvislosti s finanční krizí a tím
předpokládaným značným poklesem dańových příjmů a navíc prodloužit trvání
výhledu. Dále je součástí aktualizace Splátkový kalendář finančních závazků Města
Bystřice nad Pernštejnem
Z jednání : dostavil se MUDr.Lukša – počet zastupitelů : 22! Materiál předložila
zastupitelům Ing.Jurošová, na dotaz ze strany Ing.Novotného odpověděla, jiné
připomínky nebyly vzneseny a bod byl schválen.

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

Zastupitelstvo města schvaluje Aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2011 - 2014
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2
Ing. Jurošová
usnesením

8 /14/2009 Návrh rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2010
Popis:

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočet na
rok 2010. Rozpočet je předkládán jako přebytkový. Příjmy rozpočtu na rok 2010 jsou
rozpočtovány ve výši 329 062 tis. Kč, příjmy včetně financování jsou ve výši
288 492 tis. Kč, výdaje předpokládáme ve výši 288 492 tis. Kč.
Rozpočet byl projednán ve Finančním výboru dne 3.11.2009 bez výhrad a Radou
města Bystřice dne 10.11.2009 pod č.j. 5/16/2009 bez výhrad.
Z jednání : k předloženému návrhu Ing.Jurošovou krátce pohovořil předseda
Finančního výboru Ing.Bohumil Kotlán a konstatoval, že rozpočet je vypracován
jako vyrovnaný. Paní Pečinková vznesla dotaz ohledně finančních prostředků na
provoz Atletického stadionu – odpověděl Mgr.Radek Vojta, další připomínky ze
strany zastupitelů nebyly vzneseny a do diskuse k návrhu rozpočtu se nepřihlásil ani
žádný z přítomných občanů. Návrh rozpočtu byl po projednání schválen.

Zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele Rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem
na rok 2010 dle tabulkových částí rozpočtu.
Zastupitelstvo schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle Rozpočtu města Bystřice nad
Pernštejnem na rok 2010 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou
uvedeny v tabulkové části rozpočtu.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2
Zodpovídá Ing. Jurošová
usnesením
Termín
Usnesení

Různé :
Starosta podal zastupitelům tyto informace :
- dne 29.5.2010 bude slavnostně otevřeno zrekonstruované Masarykovo náměstí,
v plánu je bohatý kulturní program a přislíbena je i účast našeho pana prezidenta
- získání dotací na zateplení a výměnu oken na obou základních školách
- plánované stěhování kanceláří MěÚ z náměstí na ulici Příční
- možnost bezúplatného převodu budovy TJ Sokola do vlastnictví města, TJ Sokol
nestačí z finančních důvodu na správu objektu

-

v jednání je bezúplatný převod budovy internátu Pod Horou z KÚ kraje Vysočina do
vlastnictví města pod podmínkou vybudování denního stacionáře pro postižené a staré
občany
dne 5.1.2010 proběhne jednání ohledně výsledku hodnocení školního stravování za
měsíc listopad 2009.

Interpelace členů Zastupitelstva města :
Ing.Novotný – reagoval na informaci ohledně vývařovny a hodnocení kvality školního
stravování. Podle jeho mínění, pan Filip vařil lépe než stávající provozovatel kuchyně a
podotkl, že jakmile zjistil, že bude v listopadu sledován a budou se hodnotit jeho služby,
kvalitu stravování zlepšil. Dále pak kritizoval vedení radnice za neschopnost provozovat
vývařovnu tak, aby nebyl její provoz ztrátový. Rozvinula se živá diskuse, které se zúčastnili
MUDr.Martínek, MUDr.Lukša, pan Tulis, starosta a místostarosta. Všichni Ing.Novotnému
oponovali v tom, že prvotní chybou bylo vybudování vývařovny s velkou kapacitou ( 6.000
jídel ) v lokalitě, kde nebyl zajištěn dostatečný odběr pro tato jídla.
Paní Pečinková – poukázala na nezajištěné branky na hřišti – odpověděl místostarosta
Bc.Vojta, ukotvení branek již bylo objednáno. Dále vznesla dotaz ohledně vybudování
obchodu nebo supermarketu na sídlišti I, odpověděl starosta Ing.Pačiska, v této věci se vedou
jednání a město s tímto záměrem počítá. Ptala se také, zda by bylo možné, aby dětští lékaři
sloužili do 17:00 hodin i v pátek, aby se s dětmi nemuselo po 14.hodině buď k obvodním
lékařům nebo pak na pohotovost. Vše vysvětlila MUDr.Sáblíková.
Diskuse občanů :
Pan Pech – kritizoval ty občany, kteří dělají nepořádek u kontejnerů ve městě a ptal se, jak
v těchto případech, když někoho uvidí, má postupovat. Odpověděli mu Ing. Sitař a
JUDr.Śpatková. Ing.Sitař slíbil, že začátkem nového roku napíše a uveřejní ohledně udržování
pořádku vedle kontejnerů a popelnic článek do Bystřicka a JUDr.Eva Špatková panu Pechovi
odpověděla, že neukázněné občany může přijít oznámit na MěÚ do přestupkové komise.
Milostav Císař – ředitel gymnázia – vznesl dotaz ohledně jeho odvolání z funkce ředitele
gymnázia a vytkl panu starostovi, že mu vedení radnice o tomto záměru nic neřeklo a
neoslovilo jej s tím, aby všem situaci vysvětlil. Na toto téma se rozvinula velice živá diskuse,
do které se zapojili téměř všichni zastupitelé, panu řediteli Císařovi odpověděli místostarosta
a starosta. Do diskuse vstoupil i zástupce ředitele Gymnázia Martin Bárta s otázkou, jak RM
řeší naplněnost žáků ve třídách ostatních škol. Diskuse již přestala být konstruktivní a starosta
Ing.Pačiska s Mgr.Novákem ji ukončili s tím, že nevidí důvod pokračovat v diskusi na toto
téma. Navrhli panu řediteli sjednat si schůzku a v klidu na toto téma pohovořit.
Pan Kunc – vznesl dotaz ohledně povodní, které postihly Rovné – Divišov a konstatoval, že je
sice vše uklizeno, ale slibované dotace zatím nejsou. Odpověděl mu místostarosta Bc.Vojta,
vše je teprve v jednání. Dále pan Kunc měl připomínky ohledně placení jízdného při dopravě
dětí z Divišova - Rovného do MŠ v Bystřici n.P. – na dotaz odpověděl a vše vysvětlil starosta
Ing.Pačiska.
Paní Pechová – do diskuse vstoupila s dotazem ohledně stížnosti na MUDr.Miroslava
Prudkého, kterou poslala na Českou lékařskou komoru. Chtěla vědět, co má dělat, když jí
ČLK doposud neodpověděla, na koho se má tedy obrátit. Odpověděl jí MUDr.Martínek s tím,
aby se na ČLK obrátila znovu, protože nedávno proběhly v ČLK personální změny, které
mohly mít vliv na zdržení vyřízení její stížnosti.

Schválení usnesení č. 14/2009
Popis

: Návrh usnesení č. 14/2009 ze zasedání Zastupitelstva města Bystřice n.P. přečetl
předseda návrhové komise MUDr.Aleš Ptáček, zastupitelé neměli žádné připomínky
a schválili jej.

: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje usnesení Zastupitelstva
města č. 14/2009
Hlasování : Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková
Termín
: Usnesením
Usnesení

V Bystřici nad Pernštejnem dne 16.12.2009

Bc. Josef Vojta
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

