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

č. 15 /2010
konané dne 10.03.2010
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.Karel
Pačiska, Petr Paleček, MUDr.Aleš Ptáček, Antonín Tulis, Ing.Zdeněk
Vetešník, Bc.Josef Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, Hanička Pečinková,
MVDr.Petr Dvořák
S poradním hlasem
: Mgr.Radek Vojta
Hosté
: Ředitelé městských společností a vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P.
Omluveni
: MUDr.Miluše Sáblíková, Ing.Josef Novotný
Návrhová komise

- předseda
- členové

:
:
Ověřovatelé zápisu
:
Nesplněné usnesení (termín plnění)
:
Námitky členů zast. proti zápisu č. 14/2009 :

Ing.Bohumil Kotlán
Petr Macháček, Petr Paleček
Lenka Jobánková, PhDr.Vladimír Cisár
Všechny úkoly byly splněny
Žádné nebyly

Schválení členů návrhové komise
Hlasování

: Pro: 15 Proti: 0

Hlasování

: Pro: 15 Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

8

Schválení ověřovatelů zápisu
Zdržel se: 0

Nehlasoval:

8

Schválení pořadu jednání
Hlasování

: Pro: 15 Proti: 0

Zdržel se: 0
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Nehlasoval:

8

JEDNÁNÍ

Informace o stavu pořizování územního plánu Bystřice n.P.
Volba přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou
Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina – smlouva o spolupráci
Schválení dotace na akci „Revitalizace povodí Domanínského rybníka“
Majetkové převody
Vstup města do občanského sdružení Biomasa 2010
Zprávy o investicích
Zpráva o hospodaření velkovývařovny
Zastřešení bytových domů na ul. Jívová č.p. 867-869 a 870-872
Převod zřizovatelských funkcí k DDM a ZUŠ z kraje na obec
Poskytnutí daru Ing. Petru Svobodovi

USNESENÍ:
1/15/2010

: Informace o stavu pořizování Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem

Popis

: 1. Dotace z fondů EU na zpracování návrhu ÚP
V červenci 2009 byla podána žádost do fondů EU – Integrovaný operační program
na vypracování návrhu ÚP Bystřice nad Pernštejnem.V prosinci byla žádost
podpořena a město získalo 950 000 Kč (100% z etapy návrhu). V lednu 2010 byla
podána žádost o platbu a tato částka bude v nejbližších dnech převedena na účet
města.
2. Projednávání ÚP
Na konci roku 2009 byl odevzdán návrh ÚP Bystřice nad Pernštejnem ke
společnému jednání s dotčenými orgány. Do konce února mohly různé organizace
podávat k návrhu ÚP svá stanoviska a připomínky. Následně bude dokumentace
zaslána k posouzení na Krajský úřad kraje Vysočina – odbor územního plánování a
stavebního řádu a poté bude cca v dubnu zahájeno veřejné projednávání návrhu
územního plánu. Ke schválení ÚP by mělo dojít na červnovém zastupitelstvu.
V rámci veřejného projednání se mohou objevit některé problémy a nesouhlasy
občanů s navrhovaným řešením např.:
2.1. Obchvaty silnice I/19
Obchvaty silnice I/19 Lesoňovic, Rovného a Divišova – Tyto koridory pro obchvaty
jsou zahrnuty v nadřazené dokumentaci Zásady územního rozvoje kraje Vysočina na
základě dlouhodobých požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR a zpracované
vyhledávací studie. Povinností pořizovatele je obchvaty do územního plánu převzít,
maximálně je za souhlasu ŘSD v některých místech zpřesnit.
2.2 Nesouhlasy občanů, že některé jejich připomínky, které uplatnily v návrhu
zadání, nebyly v návrhu zohledněny.
Při projednávaní návrhu zadání jsme obdrželi mnoho připomínek od občanů místních
částí, aby jejich pozemky byly zařazeny do ploch nejčastěji pro bydlení. Tomu jsme
se snažili vyhovět, avšak v některých případech jsme při projednávaní narazili na
dotčené orgány. Především pak na odbor životního prostředí krajského úřadu - zábor
zemědělského půdního fondů, který uděluje souhlas k zastavitelným plochám.
Protože některé plochy byly navrženy na půdách vysoce chráněných zákonem (I. a
II. třídy ochrany) byli jsme nuceni je z návrhu vypustit nebo zmenšit.

2.3. Zastavitelné plochy v Bystřici
Zastavitelné plochy v Bystřici jsme přebírali ze stávajícího územního plánu a jejich
změn. Některé plochy jsme navrhli vyřadit z ÚP. Jsou to ty, které v původním
územním plánu byly navrženy pro bydlení, avšak dosud nejsou zastavěny. Jsou to
především ploch u cesty na Bratrušín, a nad gymnáziem. Naopak se nám podařilo
dostat do návrhu celé pole na Rovinkách až k fotbalovému stadionu, které je
v majetku města a na kterém v následujících letech (desetiletích) může probíhat
rozvoj. Další důvod, proč se ve městě vyřadily některé plochy soukromých vlastníků
je ten, že od roku 2012 bude město případně platit újmu za znehodnocení pozemků
majiteli, když některou plochu bude chtít z ÚP vyřadit. Proto je lepší (taktičtější)
v této fázi, jestliže to Úp dovolí mít většinu zastavitelných ploch na pozemcích města
a případné nové požadavky řešit změnou ÚP.

2.4. Nové požadavky občanů
Na základě veřejného projednání mají občané možnost rovněž dávat připomínky
nebo námitky. V případě, že tyto připomínky se budou týkat na nové zastavitelné
plochy, které nebyly projednávány v územním plánu, budeme je muset v této etapě
zamítnout a případně odkázat na změnu územního plánu, který se pravděpodobně
v horizontu dvou let stejně bude pořizovat. Důvod je ten, že v případě, že budeme
chtít připomínkám vyhovět, se bude vypisovat nové společné jednání s dotčenými
orgány a nové veřejné projednání s občany. To znamená prodloužení lhůty
pořizování územního plánu minimálně o půl roku a tím znemožnění žádat o dotaci na
připravované projekty městem, které čekají na schválení územního plánu a následné
zahájení územního řízení.
Z jednání : Informace o stavu pořizování Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem
přednesl vedoucí odboru výstavby Ing.Tomáš Straka. Během jednání se dostavili
MUDr.Lukša a MUDr.Martínek, počet zastupitelů : 17! Předložený materiál
zastupitelé projednali, schválili a vzali na vědomí.
: Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o stavu pořizování Územního plánu
Bystřice nad Pernštejnem
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6
Zodpovídá : Ing. Tomáš Straka
Termín
:
Usnesení

2/15/2010

: Volba přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou

Popis

: Dne 22.3.2006 byli zastupitelstvem Města Bystřice nad Pernštejnem zvoleni na
čtyřleté volební období přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou - Mgr.
Marie Halamková, JUDr. Eva Špatková a Mgr. Radek Vojta. Současným přísedícím
končí čtyřleté funkční období 11.7.2010. Přísedící okresního soudu volí příslušné
zastupitelstvo obce z řad občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obvodu
zastupitelstva, které je do funkce volí.
Dne 25.4.2006 byla pro volební období 2006 – 2010 zvolena zastupitelstvem obce
Rodkov přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou paní Marie Sadecká, která
se 11.6.2007 přihlásila k trvalému pobytu do Bystřice nad Pernštejnem. Její funkční
období končí rovněž 11.7.2010.
K dotazu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ve věci opětovného zvolení do
funkcí přísedících vyjádřili všichni přísedící souhlas s opětovným zvolením na další
čtyřleté funkční období.
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou hodnotí práci těchto přísedících velmi dobře,
neboť přísedící se zúčastňovali jednání, obětavě vykonávali svoji funkci podle potřeb
soudu a k jejich práci nebyly žádné připomínky. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
navrhl zvolit dosavadní přísedící i pro volební období 2010 – 2014.
S ohledem na dodržení zákonných lhůt požádal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou,
aby volba přísedících na volební období od 11.7.2010 do 11.7.2014 proběhla tak,
aby soud obdržel sdělení o zvolení přísedících nejpozději do 15.5.2010.
Z jednání : starosta města Ing.Pačiska předložil zastupitelům ke schválení návrh
přísedících u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou. Zastupitelé jej projednali a
schválili.

: Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem volí podle ust. § 64 odst. 1 zák. čís.
6/2002 Sb., o soudech a soudcích na volební období od 11.7.2010 do 11.7.2014
přísedícími Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou :
1) Mgr. Marii Halamkovou, nar. 14.6.1946, Bystřice nP., Černý vršek 817
2) Marii Sadeckou, nar. 24.3.1940, Bystřice n.P., Rovinky 1708
3) JUDr. Evu Špatkovou, nar. 7.6.1955, Bystřice n.P., Černý vršek 827
4) Mgr. Radka Vojtu, nar. 11.11.1972, Bystřice n.P., beranka 1330
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková
Termín
: splněno usnesením
Usnesení

3/15/2010
Popis

: Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina – smlouva o
spolupráci
: Město Bystřice nad Pernštejnem obdrželo od kraje Vysočina finální návrh smlouvy o
spolupráci, jejímž účelem je úspěšná příprava projektu „Integrovaný systém
nakládání s odpady v kraji Vysočina“, tedy vypracování technickoekonomických
analýz projektu, příprava realizace, doporučení pro realizaci aktivit a výstupů
vzešlých z analýz a environmentální osvěta a práce s veřejností. Účel smlouvy je
podrobně popsán v článku III. návrhu.
Smluvní strany vytvoří řídící výbor, který bude koordinovat průběh projektu.
Podmínkou přistoupení ke smlouvě je zaplacení vkladu ve výši 10,- Kč za každého
obyvatele obce (dle stavu k 31. 12. 2008). Tento vklad je jednorázový a pro Město
představuje částku 10*8793=87930,- Kč. Kraj Vysočina vloží do projektu částku ve
výši součtu vkladů od jednotlivých obcí (předpokládá se částka 2 400 000,- Kč).
Z jednání : radní KÚ kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý předložil zastupitelstvu ke
schválení návrh smlouvy ohledně Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji
Vysočina, návrh byl projednán bez připomínek a schválen.

: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem projednalo předložený návrh smlouvy
a souhlasí za daných podmínek s jejím uzavřením.
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6
Zodpovídá : Ing. František Klimeš
Termín
: splněno usnesením
Usnesení

4/15/2010

: Schválení dotace na akci „Revitalizace povodí Domanínského rybníka“

Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem obdrželo dne 22. 12 2009 od Ministerstva životního
prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace povodí
Domanínského rybníka – 1. etapa“, č. j. 00185/HBR/2008, evid. č. ISPROFIN
1151220075 v celkové výši 21 555 087,30 Kč. Jedná se o dotaci na akci
realizovanou v rámci Operačního programu životní prostředí.
Přijetí dotací podléhá podle § 85 písmena c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích
schválení zastupitelstvem.
Z jednání : vedoucí odboru životního prostředí Ing.František Klimeš seznámil
zastupitelstvo s návrhem o dotaci na revitalizaci Domanínského rybníka, to jej
projednalo bez připomínek a schválilo.

Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje přijetí výše uvedené dotace
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6
Ing. František Klimeš
splněno usnesením

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:
:

5/15/2010
Popis

: Majetkové převody
1)Plánovaná trasa pěší stezky v akci Rácová se dotýká i pozemků některých
:
soukromých vlastníků. P. Dostálová z Velkého Tresného má 2 parcelky přímo ve
stávající cestě.Dohodl jsem se s ní na koupi těchto parcel.
2-3) p. Hanáček z Lesoňovic nás požádal o prodej části naší parcely , které tvoří
přístupovou cestu k jeho domu. Kontrolou bylo zjištěno , že souběžně probíhá
cesta, která je využívána jako místní komunikace. Tato je však ve vlastnictví jeho
bratra. Podmínkou stavební komise byla vzájemné vypořádání. Po zaměření
můžeme realizovat oba převody.Stavební komise i Rada doporučují
Zastupitelstvu tyto převody ke schválení.Záměr o prodeji byl zveřejněn.
4)P. a Z. Vetešníkovi nás požádali o prodej části pozemku mezi víceúčelovou
budovou a jejich nemovitostí(autoškola) . Stavební komise doporučila zhotovení
GP a nutnost zřízení věcného břemene v náš prospěch.(VO) Stavební komise i
Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení. Záměr byl zveřejněn.
5)P. Chrást z Domanína vlastní zemědělské pozemky před Domanínem.
Uprostřed těchto pozemků (trvalý travní porost ) leží 2 naše parcely (meze) O
jejich prodej nás p. Chrást požádal , aby si své pozemky zcelil. Stavební komise
i Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení.Záměr byl zveřejněn.
6)Manželé Čížkovi nás požádali o prodej našeho pozemku, který užívají jako
předzahrádku před RD na ulici Pod Horou. Stavební komise doporučila
zhotovení GP , tak aby byla dodržena uliční čára. Stavební komise i Rada
doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení.Záměr byl zveřejněn.
7)P. Nedoma koupil od nás stavební parcelu na Rovinkách u rybníčka.
Vzhledem k tomu, že zakoupil jinou nemovitost, nabídl nám v souladu se
smlouvu a na základě předkupního práva parcelu zpět. Rada této nabídky
využívá i vzhledem k tomu, že ostatní parcely jsou prodány. Tuto parcelu
zkusíme prodat přes výběr = kdo dá více. Rada doporučuje Zastupitelstvu tento
převod ke schválení.
8) V souladu s kupní smlouvou (předkupní právo) nám firma Hartwall nabídla ke
koupi pozemek , který jsme jí v roce 2006 prodali.Vzhledem k tomu, že nový
závod nebude, chce Hartwall pozemky prodat a nabízí je městu.Rada doporučuje
Zastupitelstvu tento převod ke schválení . Koupě bude za stejných finančních
podmínek , jako byly při prodeji.
9) P. L. Bukalová má pronajatý pozemek , který užívá jako zahradu. Nyní nás
požádala o jeho prodej. St.komise doporučila zhotovení GP . St.komise i rada
doporučují snížení ceny vzhledem k sítím , které se tomto pozemku nachází. St.
komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení. Záměr byl

zveřejněn.
10)Na základě uzavřené smlouvy s E.ONem o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na přípojku k rodinnému domu v Domaníně nám byl doručen
geometrický plán o skutečné trase přípojky a po schválení je možno uzavřít
smlouvu o věcném břemeni
Z jednání : během projednávání tohoto bodu se dostavili MVDr.Dvořák a pan
Hanzlík, počet zastupitelů : 19! Předložený materiál byl zastupiteli projednán
v jednotlivých bodech a schválen. Pan Bartoš vznesl připomínku ohledně bodu
č.8) Odkup pozemku od firmy Hartwall. Dle jeho názoru by mělo město koupit
pozemek i za 300,- Kč/m2. Na jeho připomínku reagoval místostarosta Bc.Vojta
a Ing.Buchta s tím, že jednání s firmou ještě neskončila a je reálná naděje, že
cena za 1 m2 bude nižší.
Usnesení

:

1) Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 2129/49 o výměře 88 m2 a .
p.č. 2125/2 o výměře 89 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od p. J.
Dostálové Velké Tresné. Cena 5 Kč/m2.
2)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 340/18 o výměře 186 m2 v k.ú.
Lesoňovice p.Miloši Hanáčkovi. Cena 20 Kč/m2.
3)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 340/11 o výměře 166 m2 v k.ú.
Lesoňovice od p. Františka Hanáčka. Cena 20 Kč/m2.
4)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 17/3 o výměře 110 m2 a díl „a“
z p.č. 17/1 o
výměře 15 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem P.+Z.
Vetešníkovým .Cena 150 Kč/m2. Současně zřizuje kupující prodávajícímu věcné
břemeno spočívající v právu vedení , údržby a oprav NN vedení veřejného
osvětlení a sloupu VO.Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu
neurčitou.
5)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 1625 o výměře 983 m2 a p.č. 1624 o
výměře 1310 m2 v k.ú. Domanín p. Z. Chrástovi.Cena 5 Kč/m2.
6)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 1443/2o výměře 69 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem manželům Čížkovým. Cena 150 Kč/m2.
7) Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 3052/14 o výměře 883 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od p. m. Nedomy . Cena 506 336 Kč. (původní cena
485 650 Kč + inflace od 18.6.2008).
8)Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 2958/29 o výměře 72 686
m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem od firmy K. Hartwall s.r.o. Cena 5 814 880
Kč.Současně pověřuje Zastupitelstvo Finanční odbor MěÚ Bystřice provedením
rozpočtového opatření.
9) Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 3122/6 o výměře 362 m2 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem p. L. Bukalové. Cena 80 Kč/m2.
10)Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON

Distribuce a.s. spočívající v právu vedení podzemního vedení NN , jeho údržby a
oprav na p.č. 229 a 238 v k.ú. Domanín . Věcné břemeno se zřizuje na dobu
neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč+ DPH.
Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4
Zodpovídá :
Termín
:

6/15/2010 :
Popis

:

Vstup města do občanského sdružení Biomasa 2010
P.ing. Horký z firmy TTS Třebíč (provozovatel biomasové kotelny)
a
p.Stanislav Loukota (Bystřická tepelná s.r.o.) založili občanské sdružení
Biomasa 2010 . Smyslem založení tohoto sdružení je prosazování trvale
udržitelného energetického využívání biomasy v regionech. V současné době se
objevuje nová koncepce zakázek pro LČR . Tyto zakázky získá pravděpodobně
několik největších zpracovatelů dřeva, tím dojde k zvětšení přepravních
vzdáleností, malé regionální formy na tyto zakázky nedosáhnou a dojde
k úbytku suroviny na trhu a k jejímu zdražení . Paradoxně stát poskytuje
efektivní podporu rozvoji vytápění biomasou „Zelená úsporám“ . Avšak pro tyto
projekty zmizí dostupné palivo Na toto navazuje spalování biomasy v uhelných
kondenzačních elektrárnách , kde systém emisních povolenek za ušetřené uhelné
a lignitové palivo způsobí díky snížení objemu biomasy na trhu její
zdražení.Velkým problémem je nízká účinnost při spalování biomasy, která je
smíchána s uhlím. Je na zvážení, zda by město Bystřice nad Pernštejnem , jako
provozovatel biomasové kotelny neměl vstoupit do tohoto sdružení. Protože ,
jak se domnívají zakladatelé sdružení, význam města Bystřice nad Pernštejnem
by pro následná jednání s poslanci a senátory i se státními orgány mohl být velmi
důležitý.Rada města doporučuje zastupitelstvu vstup do tohoto sdružení.
Členský poplatek pro fyzické osoby je ročně 100 Kč a pro právnické osoby 500
Kč.
Z jednání : zastupitelé projednali a bez připomínek schválili návrh na vstup
města do sdružení „Biomasa 2010“.

Zastupitelstvo města schvaluje vstup města Bystřice nad Pernštejnem do
občanského sdružení Biomasa 2010.
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6
Zodpovídá :
Termín
:
Usnesení

:

7/15/2010

: Zprávy o investicích

Popis

: Předkládám soubor 12 zpráv o investicích, které byly ukončeny nebo naopak
připraveny od léta loňského roku, kdy jsem zprávy předkládal Zastupitelstvu
naposledy.
Z jednání : Ing.Aleš Sitař informoval zastupitele o investičních akcích, ti je
projednali a vzali na vědomí. Paní Pečinková se dotazovala, proč není Atletický
stadion v Bystřici n.P. využíván, proč je uzavřený. Odpověděl starosta – využíván
bude od 1.4.2010, v současné době je k dispozici hřiště v Domaníně.

Usnesení

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

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0
Zodpovídá : Sitař
Termín
: usnesením

Zdržel se: 0

Nehlasoval:

4

8/15/2010

: Zpráva o hospodaření velkovývařovny

Popis

: Naše velkokuchyně je od roku 2009 provozována novým provozovatelem, firmou
SODEXO. Pokládám za vhodné přeložit Zastupitelstvu úplnou a přesnou zprávu o
provozních výsledcích hospodaření této nepochybně kontroverzní investice našeho
města.
Hospodaření kuchyně sleduji pečlivě a dlouhodobě po celou dobu jejího provozování
cizími provozovateli ( tj. nejdříve firmou GTH a nyní SODEXO ). Výsledky právě
uzavřeného roku 2009 jsou v podrobném členění jak výnosů tak i nákladů
zaznamenány v přiložené tabulce.
Vyjádření závěrů plynoucích z těchto ekonomických podkladů asi není efektivní
uvádět zde písemně a dovolím si je formulovat ústně přímo na zasedání
Zastupitelstva.
Z jednání : tuto zprávu o hospodaření velkovývařovny předložil zastupitelům Ing.
Sitař, na zasedání se dostavil Ing.Vetešník, počet zastupitelů : 20! Na toto téma se
opět rozvinula živá diskuse : paní Jobánková poukazovala na to, že firmě Sodexho
město platí opravy a s tím ona nesouhlasí. MUDr.Martínek kritizoval kvalitu jídel ve
školním stravování, dle jeho názoru nejsou vhodná pro děti, často jsou hodně
kořeněná a nevaří se zdravě. Paní Pečinková konstatovala, že firma Sodexho
nakupuje předražené suroviny včetně masa pro přípravu jídel. Kvalita jídel na ZŠ
T.G.M. je horší proto, že jídla se do této školy dovážejí a musejí se ohřívat. Pan
Bartoš uvedl, že dle jeho názoru má Sodexho firmu, která jim dodává veškeré
potřebné suroviny a oni rádi budou v provozování velkovývařovny za stávajících
podmínek pokračovat. Na všechny otázky a připomínky odpověděli starosta,
místostarosta, Ing.Sitař a zastupitelé předloženou zprávu vzali na vědomí.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření velkovývařovny za rok 2009.
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3
Sitař
usnesením

Usnesení
Hlasování
Zodpovídá
Termín

:
:
:
:

9/15/2010

Zastřešení bytových domů na ul. Jívová č.p. 867-869 a 870-872

Popis:

Tyto domy byly postavené v r. 1959, mají plochou střechu z hliníkového plechu. Do
bytů v horních patrech zatéká, je nutno opakovaně řešit pojistné události, kdy
nájemníkům vznikne škoda zatečením. Pojišťovna již nechce hradit pojistné, neboť
jsme neudělali opravu střechy. Řešením je nová sedlová střecha s mírným spádem
s betonovou krytinou. Současně by byla provedena výměna všech klempířských
prvků a zateplena podlaha půdy. Náklady na jeden dům předpokládáme asi 2 200 tis.
Kč. Následně ( v roce 2011) bychom u těchto domů provedli výměnu oken a celkové
zateplení za přispění dotace z programu Zelená úsporám.
Tuto rekonstrukci navrhuji hradit stejným způsobem jak je schváleno v rozpočtu na
rok 2010 pro dům na SI č.p. 864-866 s použitím investičního fondu hospodářské
činnosti SU 903 ve výši 2 200 tis. Kč.
Tento fond byl tvořen v minulých letech z výnosů hospodářské činnosti, zůstatek
fondu je k 31.12.2009 10.450.684 Kč. Možnost použití tohoto fondu je omezená –
pouze na investice v bytovém hospodářství. V případě rekonstrukce plochých střech

na sedlové je tato podmínka splněna.
Celkové čerpání investičního fondu v roce 2010 by v případě opravy těchto tří domů
bylo asi 6 600 tis. Kč, navíc předpokládáme vzhledem k velikosti stavební zakázky
s možností nižších nákladů.
Vše bylo projednáno v radě města Bystřice nad Pernštejnem, rada schválila a
doporučila tuto žádost k projednání v zastupitelstvu města.
Z jednání : předložený návrh Ing.Jurošovou zastupitelé projednali bez připomínek a
schválili takto :
Zastupitelstvo města souhlasí s použitím investičního fondu HČ na rekonstrukci
plochých střech na domech na SI a pověřuje finanční odbor k provedení
rozpočtového opatření.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3
Zodpovídá Ing. Jurošová
usnesením
Termín
Usnesení

10/15/2010 : Převod zřizovatelských funkcí k DDM a ZUŠ z kraje na obec
Popis

:

V květnu 2009 se na vedení města obrátila dopisem a následně při osobním
jednání radní kraje Vysočina paní Kružíková se záměrem kraje převést na obce
zřizovatelské funkce k DDM a ZUŠ.
Tyto kroky zahájil kraj již v roce 2003 a řadu zařízení v tomto období na obce
převedl. Naše město tento záměr odmítlo. Takže k pololetí 2009 byl zřizovatelem
DDM a ZUŠ v Bystřici n. P. kraj Vysočina a stále jim zůstává. K tomuto datu kraj
evidoval 25 ZUŠ z toho 6 krajských a 20 DDM, z nich bylo 7 krajských, vše ostatní
bylo buď obecní nebo soukromé a kraj chce tento systém ujednotit. Záměr schválilo i
krajské zastupitelstvo na červnovém jednání. Při převodu funkcí kraj poskytuje
bezúplatný převod movitého a nemovitého majetku a systémové rozdělení
prostředků, které vynakládal kraj na provoz těchto zařízení mezi obce.
V našem případě se o převodu nemovitého majetku nejedná, protože budovy jsou
ve vlastnictví města.V případě movitého majetku budou převedeny zůstatkové
hodnoty vybavení: stoly, židle, počítače, hudební nástroje a další některé vybavení
pro odborné předměty.Tyto jsou mnohdy na hraně životnosti, ale stále plní svoji
funkci a jsou pro chod školy nezbytné. Kraj Vysočina bude dále zajišťovat finanční
prostředky na platy zaměstnanců. Situace bude stejná jako v případě základních škol.
Příspěvky na provozní náklady budou centrálně rozdělovány podle počtu žáků
v základních školách pro všechny obce kraje. Pro naše město by tento příspěvek činil
cca 150 tis. za rok. Počítáme ještě s postupným náběhem, kdy nám v prvním roce po
převzetí zřizovatelských funkcí bude hrazeno 70% a v dalším roce 30% nákladů.
Součastná bilance je následující. Provoz ZUŠ je hrazen z příspěvků, které škola
vybere, ale na DDM kraj v roce 2008 přispíval částkou 436 tis. Kč.
Přesto, že se celková bilance jeví jako nevýhodná, je třeba brát v úvahu
skutečnost, že v součastné době tedy k 1.3.2010 je Bystřice výjimkou. Všechny
města kromě Bystřice, Jihlavy a Třebíče mají převzaty zřizovatelskou funkci k ZUŠ
a dále Bystřice a Havl. Brod nemají převzaty DDM.
Myslíme si, že toto je dlouhodobě neudržitelný stav. S klesajícím počtem žáků a
demokrafickým vývojem hrozí nebezpečí, že tato zařízení budou krajem v našem
městě zrušena a nabídnuta alternativa vyučování žáků v jiných zařízeních.
Materiál k této záležitosti je připravován pro zastupitelstvo kraje. Tím by hrozilo,
že majetek kraje bude předán ostatním zařízením a naše zařízení by zůstala bez

vnitřního vybavení a možnosti participovat na financích a grantech kraje. Protože
naše město je neustále konfrontováno s touto skutečností při jiných jednáních a jsme
v našich vyjednávacích pozicích velmi hendikepováni, nezbývá než zřizovatelskou
funkci k ZUŠ a DDM přijmout. Není možné vystavit naše žáky situaci, kdy rodiče
budou přemýšlet, zda je výhodnější dojíždět z dítětem do nového Města nebo Žďáru
na výuku hudebního nástroje. Skutečnost fungujících orchestrů a souborů nám
nedává ani právo tyto volno časové aktivity zrušit. Podle dosažitelných informací
KÚ připravuje školnírok 2010 – 2011 jako poslední se svými zřizovatelskými
funkcemi a proto navrhuji jednat o převedení zřizovatelských funkcí k 1.1. 2011. toto
datum je výhodné vzhledem k ukončení finančního roku a obě zařízení jsou se
situací seznámeny.
Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů projednala možnost převodu
zřizovatelských funkcí k ZUŠ a DDM na obec a pověřuje starostu a
místostarostu města vyjednáním věcných a časových podmínek, za kterých by se
převod uskutečnil.
Z jednání : starosta předložil zastupitelům ke schválení návrh převodu
zřizovatelských funkcí k DDM a ZUŠ z kraje na obec. Zastupitelé jej projednali
s několika připomínkami, pan Bartoš konstatoval, že jde o nátlak na město ze strany
kraje a pro návrh není, Ing.Kotlán naopak pronesl, že jinou možnost město nemá.
Předložený návrh byl schválen
: Zastupitelstvo města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů souhlasí s převodem
zřizovatelských funkcí k ZUŠ a DDM na obec k 1.1.2011
Hlasování : Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasoval: 4
Zodpovídá : Starosta, ing.Blanka Svobodová
Termín
: Splněno usnesením.

Usnesení

11/15/2010 : Poskytnutí daru Ing. Petru Svobodovi
Popis

: V rámci „pozůstalosti“ po daňovém ráji vyplácíme ještě nadále odměny za
zprostředkování těm smluvním partnerům, kteří před léty přivedli do Bystřice
některého podnikatele. Vyplácené částky se postupně zmenšují tak, jak jednotliví
daňoví rájci pomalu ale jistě opouštějí Bystřici a tudíž a s nimi i nárok jejich
zprostředkovatelů na odměnu.
Pro informaci uvádím, že za léta 2007 až 2008 bylo zprostředkovatelům vyplaceno
třem zprostředkovatelům dohromady necelých 5 tisíc Kč. Jedním z nich je tradičně
pan Petr Svoboda, kterému jsme jakožto nepodnikateli po celou dobu fungování
daňového ráje vypláceli odměnu formou daru. Činíme tak i nyní s tím, že mu
zároveň vyplácíme odměnu za léta 2007 a 2008 a tato činí dohromady 2.423,- Kč.
Z jednání : předložený návrh o Poskytnutí daru Ing.Petru Svobodovi zastupitelstvo
projednalo bez připomínek a schválilo.

: Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru ve výši 2.423,- Kč panu
Ing. Petru Svobodovi.
Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 4
Zodpovídá : Sitař
Termín
: neprodleně po schválení

Usnesení

Různé :
Starosta podal zastupitelům tyto informace :
- prezident potvrdil účast na slavnostním otevření zrekonstruovaného Masarykova
náměstí dne 29.5.2010
- dne 20.3.2010 proběhne v Městském muzeu Muzejní ples, hraje skupina PUNC
- město získalo grant na vybudování kompostárny v areálu TS
- město zafinancuje opravu silnice přes náměstí
Místostarosta informoval :
- o možné dotaci na cyklostezku – termín 17.3.2010
- město do budoucna plánuje zateplení budov MŠ a „hasičky“.
Interpelace členů Zastupitelstva města :
Pan Hanzlík – nebyl spokojený s odpovědí z minulého zasedání – dotazoval se na provoz
zametacího stroje na TS a.s. města Bystřice n.P. Zastupitelé znovu pověřují vedení města
písemně odpovědět všem zastupitelům ohledně provozu zametacího stroje a konkrétně zjistit a
sdělit, kolik město zaplatí za 1 tunu zameteného materiálu. Dále pan Hanzlík navrhl městu
motivovat občany k úklidu tím, že v Bystřicku a v městském rozhlasu bude zveřejněn termín
odvozu uklizeného a shromážděného posypového materiálu v jednotlivých ulicích města.
Zastupitelé pověřují vedení města zveřejněním a uskutečněním této akce.
Ing.Mašík – vznesl dotaz ohledně úklidu města po zimě – odpověděl starosta – ještě stále
chumelí a je spousta sněhu.
Diskuse občanů :
Paní Pechová – ptala se na situaci na bystřickém Gymnáziu – odpověděl starosta Ing.Pačiska.
Pan Sadecký – dotazoval se na možnost výstavby zimního stadionu v Bystřici n.P. –
odpověděl místostarosta, projekt již existuje, v současné době nemá město finanční
prostředky, ale v budoucnu tento záměr reálný je.

Schválení usnesení č. 15/2010
: Návrh usnesení č. 15/2010 ze zasedání Zastupitelstva města Bystřice n.P. přečetl
předseda návrhové komise Ing.Bohumil Kotlán, zastupitelé neměli žádné
připomínky a schválili jej.
Usnesení
: Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje usnesení Zastupitelstva
města č. 15/2010
Pro:
20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 3
Hlasování :
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková
Termín
: Usnesením
Popis

V Bystřici nad Pernštejnem dne 10.03.2010

Bc. Josef Vojta
místostarosta města

Ing. Karel Pačiska
starosta města

