
M ě s t o   B y s t ř i c e   n a d   P e r n š t e j n e m 
 
   

ZÁPIS  
ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTA 

Bystřice nad Pernštejnem  
č. 16 /2010 

konané dne  23.06.2010 
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, 
Mgr.Miroslav Novák, Ing.Karel Pačiska, Petr Paleček, Antonín Tulis, 
Ing.Zdeněk Vetešník, Bc.Josef Vojta, Ing.Bohumil Kotlán,  Hanička 
Pečinková,  MUDr.Miluše Sáblíková, Karel Rossí, akad.mal. 

S poradním hlasem : Mgr.Radek Vojta 
Hosté : Ing.Irena Dundychová, ředitelé městských společností a vedoucí odborů 

MěÚ Bystřice n.P.,  
Omluveni                      : MVDr.Petr Dvořák, Ing.Zdeněk Mašík, Ing.Hicham Nemrah, Ing.Josef 

Novotný, MUDr.Aleš Ptáček 
 
Návrhová komise                  - předseda :  Mgr.Miroslav Novák 
                                                - členové :  Petr Macháček, Antonín Tulis 
Ověřovatelé zápisu :  Petr Paleček, Jiří Boháč 
Nesplněné usnesení (termín plnění) :  Všechny úkoly byly splněny 
Námitky členů zast. proti zápisu č. 15/2010 :  Žádné nebyly 
 

Schválení členů návrhové komise  
Hlasování : Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 7 
 

Schválení  ověřovatelů zápisu 
Hlasování : Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 7 
 

Schválení pořadu jednání 
Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6 
Před schválením programu jednání se dostavil Petr Hanzlík, počet zastupitelů : 17 ! 
 

P O Ř A D     J E D N Á N Í 
1 / 16 / 2010 Revitalizace městské zeleně 
2 / 16 / 2010 Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem 
3 / 16 / 2010 Majetkové převody 
4 / 16 / 2010 Zřizovací listiny DDM a ZUŠ 
5 / 16 / 2010 Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2009 
6 / 16 / 2010 Způsob prodeje městských domů na Masarykově náměstí  
7 / 16 / 2010 Schválení územního plánu Bystřice nad Pernštejnem 
8 / 16 / 2010 Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Ludmila 
9 / 16 / 2010 Zpráva o investicích  



10 / 16 / 2010 Přijetí dotací od Státního fondu životního prostředí 
 

U S N E S E N Í : 
1/16/2010 : Revitalizace městské zeleně 
Popis : Město Bystřice nad Pernštejnem podalo do poslední výzvy Operačního programu 

životní prostředí, prioritní osy 6 projekt „Revitalizace parků, zeleně a stromořadí 
v Bystřici n. P“. Zeleň města byla rozdělena na 17 podstatných částí a tyto byly 
zpracovány jako podprojekty. Byla provedena inventarizace a zakreslení zeleně, 
posouzení jejich zdravotního stavu a navrženy revitalizační zásahy. Projekt se bude 
realizovat po vydání rozhodnutí o přiznání dotace z OPŽP a to v období tří let. 
Celková hodnota navrženého projektu je cca 23 335 tisíc Kč. Po projednání projektu 
na SFŽP byly veškeré náklady uznány jako uznatelné, Město Bystřice nad 
Pernštejnem obdrželo příslib dotace v celkové výši 20 985 tisíc Kč. Příspěvek Města 
bude ve výši 10% a to 2350 tisíc Kč. Při realizaci projektu dojde k odstranění 
nemocných a nehodnotných stromů a zeleně a stromů, které přestavují i bezpečnostní 
riziko. Veškerá vykácená zeleň (odhadem cca 10% stávající zeleně) bude byla plně 
nahrazena vhodnou výsadbou navrženou v projektu.  Konečná cena projektu vyjde 
z výběrového řízení na jeho dodavatele.  
 
Přijetí dotací podléhá podle § 85 písmena c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích 
schválení zastupitelstvem.  Schválení dotace bude předloženo zastupitelstvu po 
obdržení návrhu smlouvy se SFŽP. 
 
Z jednání : Ing.Klimeš společně s Ing.Irenou Dundychovou seznámili zastupitele 
s výše uvedeným projektem, hlavně uvedli, v kterých lokalitách se bude zeleň 
vysazovat a kolik to bude stát. Během projednávání tohoto bodu se dostavil Ing. 
Vetešník, počet zastupitelů: 18 ! Zastupitelé předložený materiál projednali, pan 
Hanzlík měl několik dotazů na Ing.Dundychovou ohledně parčíku za budovou MěÚ 
v ulici Tyršova, ohledně zeleně na ulicích Vírská, Pod Kaštany a na sídlišti I – jeho 
dotazy byly zodpovězeny. Pan Novohradský chtěl vědět, na koho se má obrátit 
v případě potřeby skácení  vzrostlých stromů na jeho pozemku, který nedávno koupil 
od města. Odpověděl Ing.Klimeš, po předložení a posouzení žádosti o skácení na 
OŽP bude rozhodnuto, zda je možné stromy skácet.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí informaci o  výše 
uvedeném projektu. 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : Ing. František Klimeš 
Termín : splněno usnesením 
 
2/16/2010 : 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. 
I když termín voleb do zastupitelstev obcí ještě nebyl prezidentem České republiky 
oficiálně vyhlášen, předpokládá se, že volby do zastupitelstev obcí by se měly 
s největší pravděpodobností  konat ve dnech 15. a 16. října 2010. 
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 čtyřech 
volebních obdobích počet členů zastupitelstva stanovený na 23, navrhujeme 
ponechat tento počet členů zastupitelstva i pro volební období 2010 až 2014. 
 
Z jednání : JUDr.Eva Špatková předložila zastupitelům ke schválení návrh stanovit  
počet členů ZM Bystřice n.P.  pro příští volební období 2010 až 2014 na 23. Po 
projednání byl návrh schválen. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem stanoví podle § 68 odst. 1 zák. čís. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2010 až 
2014 počet členů Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem na 23. 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 
Termín : 20.7.2010 
   
3/16/2010  : Majetkové převody    
Popis : 1) Pan Jan Havel z Domanínku užívá část našeho pozemku , požádal nás o jeho 

odprodej. Stavební komise doporučila  vyhotovení geometrického plánu. Na 
jeho základě byl zveřejněn záměr.Rada i stavební komise doporučují 
Zastupitelstvu tento převod ke schválení. 

 
2) Pánové Rychlý a Vohánka  získali na základě restitučních nároků některé 

pozemky od Pozemkového fondu v Bystřici nad Pernštejnem . Jedním 
z těchto pozemků je parcela v místech , kde se konají pravidelné čarodějnice 
a festival Pelíšek. Jednal jsem s nimi vícekrát. Původně chtěli za tento 
pozemek 150 Kč/m2, potom 100 Kč/m2. Já jim nabídl 50 Kč/m2 a oni asi po 
půl roce nakonec souhlasí s touto  nabídkou. Vzhledem k tomu , že všechny 
sousední pozemky vlastní město a využívá je ,  je vhodné  i tento pozemek 
koupit.Stavební komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke 
schválení 

 
3) 4)5)6)7) Na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení 

věcného břemene se nyní po realizaci těchto akcí , po jejich zaměření mohou 
uzavřít smlouvy na zřízení věcných břemen.Všechny 3 smlouvy se týkají 
E.Onu. Jedná se o přípojky pro RD, kdy část přípojky, která je vlastnictví 
E.Onu se nachází na našem pozemku nebo o nová zařízení E.Onu. 

 
8),9)  Bod 8 je úzce spojen s bodem 9. Bod 8) je informací zastupitelům, 
především těm , kteří už v zastupitelstvu jsou delší dobu. Město Bystřice nad 
Pernštejnem se 12 let soudilo s bratry Ťupovými z  Rovného o pozemky kolem 
obchodu a motorestu v Rovném . Nechci popisovat  asi 7 soudních jednání  , ale 
letos v dubnu jsme tento spor definitivně vyhráli a protistrana se vzdala práva na 
odvolání a tím je rozsudek definitivně  pravomocný. Na tom, že se protistrana 
vzdá práva odvolání jsem se  s nimi dohodl ještě před  jednáním soudu.Slíbili 
jsme jim za to zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy k jejich  
pozemkům .To je obsahem bodu 9. V podstatě jsme se vrátili k tomu , co jsme 
jim nabízeli někdy v roce 2002.V té době s tím nesouhlasili. 



 
10)Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí postupně  
pozemky, které jsou pod komunikacemi  II. tříd na Kraj Vysočina. V Divišově 
bylo provedeno zaměření a část jejich pozemku zasahuje do naší místní 
komunikace. O tento pozemek jsme požádali a bude nám bezúplatně převeden po 
schválení zastupitelstva. 
Stejný případ je na ulici Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem , kde se na části 
tohoto pozemku  nachází naše chodníky.Tento pozemek nám bude převeden 
bezúplatně , opět po schválení zastupitelstva. 
 
11) Při likvidaci stavebního podniku Bystřice nad Pernštejnem v roce 1994 byl 
tento rozdělen na několik parcel a dle toho byl rozprodán více subjektům.V rámci 
bývalého areálu nám zůstala jedna parcela , která zabezpečuje přístup  firmě 
Komutex a firmě p. Víchy Autotrio. Obě firmy nás nyní požádali o zřízení 
věcných břemen. Komutex , protože bude zřejmě svůj majetek dělit a část prodá 
a přes tuto naši parcelu mají veden kabel NN , který spojuje jejich nemovitosti. 
Tímto budou požadovat zřízení VB spočívajícího , jak v právu přístupu a 
příjezdu tak i v právu vedení kabelu NN. Pan Vícha nás žádá o zřízení VB 
spočívajícího v právu přístupu. Stavební komise i Rada doporučuje 
Zastupitelstvu zřízení úplatných  věcných břemen. 
 
12)V Domaníně v lokalitě , kde jsme prodali stavební pozemky za účelem 
výstavby rodinných domů, po jejichž výstavbě  vyvstal problém komunikačního 
řešení svozu odpadů a zimní údržby a celkové dopravy . Problém je v tom,  že 
část cesty , která zde je,  není na našich pozemcích a s předchozím majitelem 
nebyla možná dohoda.o vypořádání. S novým vlastníkem byla dohodnuta směna 
a stejně tak s dalšími vlastníky , se kterými se po zaměření dohodlo vypořádání 
podle skutečného stavu . Stavební komise i Rada doporučují zastupitelstvu tyto 
převody ke schválení. 
Záměr o plánovaných převodech byl zveřejněn. 
 
13)V souvislosti se stavbou centrálního parkoviště  postavil pan Koudelka 
(pekařství)  opěrnou zítku a chodník který spojuje naše pozemky – chodník 
kolem parkoviště a naši parcelu ve dvoře bývalého ZZN.Po vzájemné dohodě o 
převodu došlo k zaměření a st. komise i Rada  doporučují Zastupitelstvu tuto 
koupi  ke schválení.  
 
14)V době,  kdy byl vlastníkem sítí kabelové televize a teplovodů  SATT a.s , 
město v jejich prospěch zřizovalo věcná břemena , která spočívala v právu vedení 
těchto sítí. V současné době , kdy  SATT zde nic nevlastní , stále v katastru 
nemovitostí váznou věcná břemena ve prospěch SATTu , na zařízení , která jsou 
naše. Dohodl jsem se s vedením  SATTu na zrušení těchto VB.  
 
15) Na minulém jednání Zastupitelstva byla schválena koupě stavební parcely od 
p. Nedomy , který  nám tuto na základě předkupního práva nabídl ke zpětnému 
odkupu. Byl vyhlášen záměr na prodej a přihlásil se jeden zájemce. Kupní cena 
byla navýšena o daň z převodu nemovitostí a o náklady spojené s dvojím 
převodem této parcely. 

 
16)V roce 1998 požádalo město převod nepotřebného majetku Svazu vodovodů a 



kanalizací v k.ú. Divišov a Olešná na kterém se nachází prameniště, které může 
sloužit jako záložní zdroj vody pro Divišov. Tento převod se  nezrealizoval a 
nikdy nebyl schválen zastupitelstvem. 
 
17)V Lesoňovicích  nás žádala p. R. Štercová o zřízení věcného břemen na 
přípojku NN. Stavební komise i Rada doporučují zhotovení GP a na jeho základě 
zřídit úplatné věcné břemeno. 
 
Z jednání  : předložený návrh Ing.Buchtou zastupitelé projednali a schválili jako 
celek bez připomínek. 
 

Usnesení  :
  

1)Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje prodej pozemku p.č. 
45/9 o výměře 149 m2 v k.ú. Domanínek p. J. Havlovi.Cena 150 Kč/m2. 
 
2)Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 1947 o výměře 538 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem od. Rychlého a p. Vohánky. Cena 50 Kč/m2. 
 
3) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene  na p.č.38 a 39 
v k.ú.Pivonice (dle GP) spočívající v právu uložení kabelového vedení NN a 
jeho údržby a oprav ve prospěch E.ON Distribuce a.s. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 2000 Kč + DPH. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene  na p.č.38 a 39 
v k.ú.Pivonice (dle GP) spočívající v právu uložení kabelového vedení NN a 
jeho údržby a oprav ve prospěch E.ON Distribuce a.s. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 2000 Kč + DPH. 
5) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene  na 
p.č.3058/3,3058/33,3058/47 v k.ú.Bystřice nad Pernštejnem (dle GP) spočívající 
v právu uložení kabelového vedení NN včetně rozpojovacích  skříní NN  a 
pojistkových skříní a jejich  údržby a oprav ve prospěch E.ON Distribuce a.s. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu 
ve výši 3 660  Kč + DPH. 
6) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene  na p.č.2614,2667/2 
v k.ú.Bystřice nad Pernštejnem (dle GP) spočívající v právu uložení kabelového 
vedení NN včetně rozpojovací skříně NN  a jejich  údržby a oprav ve prospěch 
E.ON Distribuce a.s. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za 
jednorázovou úhradu ve výši 16 760  Kč + DPH. 
7) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene  na p.č.17/1,55 
v k.ú.Bystřice nad Pernštejnem (dle GP) spočívající v právu uložení kabelového 
vedení NN včetně  skříně na domě č.p.,9  a jejich  údržby a oprav ve prospěch 
E.ON Distribuce a.s. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za 
jednorázovou úhradu ve výši 2000  Kč + DPH. 
 
8) 0 

 
9)Město Bystřice nad Pernštejnem zřizuje věcné břemeno na p.č. 536/4 v k.ú. 
Rovné spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 
532/4. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou 
úhradu 1000 Kč + DPH. 
 
10)Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č.1/7 o výměře 58 m2  



v k.ú. Divišov a p.č. 763/12 o výměře 35 m2 a p.č. 763/13  o výměře 26 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem z majetku ČR- Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových  do majetku města Bystřice nad Pernštejnem. 
 
11)Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 2890/6 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem spočívající v právu vedení kabelového vedení a 
v právu chůze a jízdy pro vlastníka pozemku p.č. 2890/4,2883/1,2890/10 a 
2885/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno se zřizuje na dobui 
neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 3000 Kč + DPH. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 2890/6 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem spočívající v právu chůze a jízdy pro vlastníka 
pozemku p.č. 2890/5 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1500 Kč + DPH. 
 
12)Zastupitelstvo města schvaluje : směnu pozemků - z majetku města do 
majetku manželů E+V Šmerdových přejde díl „a“ z p.č. 106 o výměře 1 m2 díl 
„b“ z p.č. 106 o výměře 555 m2,  z majetku manželů E+V Šmerdových do 
majetku města přejde díl „h“  z p.č. 1452  o výměře  247 m2 a p.č. 1477/5 o 
výměře 289 m2.. Rozdíl 20 m2 ve prospěch města . Cena 20 Kč/m2. 
koupi pozemků p.č. 1456/2 o výměře 66 m2 od manželů J+ V Šmerdových . 
Cena 20 Kč/m2. 
směnu pozemků –z majetku manželů Korbářových do majetku města přejde p.č. 
106/3 o výměře 44 m2 a p.č. 1464/2 o výměře 33 m2, z majetku města do 
majetku manželů Korbářových přejde p.č. 1474/2 o výměře 10 m2. Rozdíl 67 
m2 ve prospěch města. Cena 20 Kč/m2. 
Vše v k,ú. Domanín 
 
13.Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 307 /12 o výměře 125 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem a stavbu opěrné zítky umístěné na též parcele od p. J. 
Koudelky. . Cena 100 Kč/m2 + 50 000 za stavbu. 
 
14)Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením věcných břemen , které byly v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem zřízeny ve prospěch firmy SATT a.s. z důvodů 
splynutí povinného a oprávněného v jednu osobu. 

 
15)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku a zřízení předkupního práva k 
p.č. 3052/14 o výměře 883 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. F. Flosovi. 
Cena 505 000 Kč. 

 
16)Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č.200/8 v k.ú. Divišov a 
p.č. 1247 v k.ú. Olešná z majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko do 
majetku města Bystřice nad Pernštejnem.  
 
17)Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene (dle GP) na p.č. 
338/1,340/13 spočívajícího v právu uložení a  vedení NN přípojky , jeho údržby 
a oprav ve prospěch p. R. Štercové. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a úplatně , za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH.  

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5  
Zodpovídá :  



Termín :  
 
4/16/2010 : Zřizovací listiny DDM a ZUŠ 
Popis : Zastupitelstvo města na svém jednání v březnu tohoto roku schválilo převzetí 

zřizovatelských funkcí k DDM a ZUŠ od Kraje Vysočina. 
Aby tyto organizace mohly od 1.1.2011 fungovat, je třeba schválit jejich zřizovací 
listiny, které zakládají jejich vznik, následně požádat o IČO, zapsat do obchodního 
rejstříku a školského rejstříku. Proto předkládáme návrhy znění zřizovacích listin ke 
schválení. Schválit může dle zákona zřizovatel, tedy zastupitelstvo města. 
DDM i ZUŠ se od 1.1.2011 budou chovat jako ostatní naše školy, budou mít ze 
zákona formu příspěvkové organizace, nemovitý majetek jim bude svěřen 
k hospodaření (tzv. svěřený majetek), movitý majetek bude darovací smlouvou 
organizacím převeden od města. Převod movitého majetku proběhne až poté, kdy ho 
nynější zřizovatel (kraj Vysočina) převede na město. Fyzicky majetek budou 
organizace užívat již od 1.1.2011, účetně tato cesta bude složitější a dořeší se až 
začátkem roku 2011. 
Statutárním orgánem bude ředitel, kterého na základě konkursního řízení jmenuje 
rada města. Organizace hospodaří dle zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
Přílohou bude odpisový plán majetku – ten bude vyhotoven současně s předáním 
inventarizačního soupisu majetku. 
 
Z jednání : návrh předložila Ing.Svobodová, zastupitelé jej projednali bez 
připomínek a schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2d) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů: 
- zřizovací listinu  Domu dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové 
organizace a 
- zřizovací listinu Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové 
organizace. 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : Ing. Svobodová 
Termín : splněno usnesením 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5/16/2010 : Závěrečný účet města Bystřice n.P. za rok 2009 
Popis : Odbor financí a OŽU tímto předkládá Závěrečný účet města Bystřice nad 

Pernštejnem za rok 2009, který byl projednán Finančním výborem a Radou města 
Bystřice n.P. a bez výhrad doporučen ke schválení zastupitelstvu města Bystřice nad 
Pernštejnem. Podrobný popis včetně celkových přehledů je přiložen v příloze.  
 
Z jednání : návrh závěrečného účtu města za rok 2009 přednesla ing.Jurošová, 
zastupitelé jej projednali bez připomínek a schválili. Starosta města Ing.Pačiska při 
této příležitosti upozornil na interview s Ing.Josefem Novotným uveřejněném v MF 
Dnes dne 8.června 2010.  V rozhovoru Ing.Novotný kritizuje hospodaření města a 
práci  zastupitelů města Bystřice n.P., čímž značně snižuje jeho kredit. Zastupitelé 
vzali tuto informaci na vědomí.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem projednalo Závěrečný účet města 
Bystřice nad Pernštejnem za rok 2009 včetně návrhu na rozdělení zisku 
z hospodářské činnosti a rozdělení výsledků hospodaření  příspěvkových organizací 
dle přílohy.  
Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje celoroční hospodaření 
města a Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2009 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku hospodaření – bez výhrad. 

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : usnesením 
 
6/16/2010 : Způsob prodeje městských domů na Masarykově náměstí   
Popis : Finanční odbor předkládá Zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem zvolený 

postup prodeje městských domů č.p. 58,59,60 umístěných na Masarykově náměstí.  
 
Z jednání : tento návrh předložil zastupitelům ke schválení starosta Ing.Pačiska a 
zastupitelé jej projednali s těmito připomínkami : pan Bartoš - nesouhlasí 
s prodejem ani jednoho domu. Ze strany stávajících nájemců ( pana Karáska, paní 
Cisárové atd. ) byly vzneseny dotazy ohledně toho, zda jim  město při prodeji 
jednotlivých domů  může vyjít vstříc tím způsobem, že by měli předkupní právo. 
Odpověděli Ing.Pačiska, Bc.Vojta, Ing.Jurošová. Pan Martínek  podotkl, že domy by 
se měly prodat za cenu nejvyšší nabídky. Pan Macháček se dotazoval, zda by se 
mohly domy čp.58 a 59 prodat zároveň  jako jeden, dle jeho názoru by se lépe 
prodávaly. Tuto změnu zastupitelé doporučili dát do usnesení. Zastupitelé schválili 
předložený materiál s doplněním o konstatování, že domy čp. 58 a 59se budou 
nabízet k prodeji společně. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo souhlasí s postupem prodeje domů č.p. 58,59,60 na Masarykově 
náměstí v Bystřici nad Pernštejnem 

Hlasování : Pro: 16 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : Ing. Jurošová 
Termín : usnesením 
 
7/16/2010 : Schválení  Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem  
Popis : Na minulém zastupitelstvu jsem Vám předkládal informace o stavu pořizování 

Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem.V úterý 15. a ve středu 16. června se 
konala veřejná projednávání návrhu územního plánu. Kdokoliv mohl ještě na 



veřejném projednání uplatnit připomínky nebo námitky. Následně  tyto připomínky a 
námitky řešila ve čtvrtek 17. června  Komise výstavby a poté pořizovatel vyhotovil 
návrh na vydání územního plánu, ve kterém jsou všechny obdržené námitky a 
připomínky vyhodnoceny. 
 
Nový územní plán nemění stávající koncepci rozvoje Bystřice n.P., která je 
zakotvena v dosud platném Územním plánu sídelního útvaru Bystřice n.P. 
schváleného v roce 1997 a v jeho šesti změnách.  Nově územní plán řeší zastavitelné 
plochy (především pak plochy smíšené obytné) v místních částech města, kdy jsme 
se snažili vyhovět požadavkům občanů. ÚP, rovněž řeší věci nadmístního významu, 
v našem případě přeložky komunikace I/19 v místních částech Divišov, Rovné, 
Lesoňovice, které jsou zakotveny v nadřazené dokumentaci – Zásady územního 
rozvoje kraje Vysočina. Tyto navržené přeložky jsem povinni i přes nesouhlasy 
některých občanů převzít do dokumentace. 
 
Pozn. Příloha k předkládací zprávě Vám bude poštou doručena  po veřejném 
projednání, zasedání Komise výstavby a obdrženého souhlasné stanoviska dotčeného 
orgánu. 
 
Z jednání : návrh nového územního plánu města Bystřice n.P., který nahradí ÚP 
města z roku 1997,  předložil vedoucí odboru výstavby Ing.Straka, zastupitelé jej 
projednali bez připomínek a schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), 
v platném znění, v y d á v á Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem za použití § 
43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických  podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti,   § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád. 

Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6 
Zodpovídá : Ing. Tomáš Straka 
Termín :  
 
8/16/2010 : Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Ludmila 
Popis : Pokračujeme ve spolupráci s paní Valovou a Nadačním fondem Ludmila. Pan 

Valová podala daňové přiznání za rok 2009 a z něj plyne následující. 
 
Její celková daňová povinnost za rok 2009 činí 17.720.880,- Kč. Z toho ovšem velmi 
mimořádně celých 3.052.080,- připadá na daň ze závislé činnosti, která jde zcela 
mimo náš rozpočet. Dále jsme již v prosinci 2009 s paní Valovou vypořádali její 
zálohy na daň zaplacené v roce 2009 v úhrnné částce 7.424.300,- Kč. K vypořádání 
nám tedy zbývá 7.244.500,- Kč. 
 
Obvyklým mechanismem výpočtu pak vychází, že Finanční úřad nám převedl 30 % 
uvedené částky, tj. 2.173.350,- Kč a nadaci z toho přísluší 65 %, tj. 1.412.677,50,- . 
 
Z jednání : Ing.Sitař, vedoucí odboru SMI, předložil návrh poskytnutí finančního 
daru nadačnímu fondu Ludmila. Návrh zastupitelé projednali bez připomínek a 



schválili jej. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.412.677,50 Kč  
Nadačnímu fondu Ludmila se sídlem Mezi Domky 4/2243, 130 00 Praha, IČO 
27565530 a ukládá Finančnímu odboru vypracovat příslušné rozpočtové opatření. 

Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6 
Zodpovídá : Sitař 
Termín : neprodleně po schválení 
 
9/16/2010 : Zprávy o investicích  
Popis : Už 7. díl těchto zpráv v tomto volebním období ( poslední přijde ještě po 

prázdninách ) tentokrát zahrnuje 1 ukončenou a 3 připravované akce. 
 
Z jednání : s těmito zprávami seznámil zastupitele Ing.Sitař, vedoucí odboru SMI, a 
zastupitelé je vzali na vědomí bez připomínek. 
 

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

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : Sitař 
Termín : usnesením 
 
10/16/2010 : Přijetí dotací od Státního fondu životního prostředí 
Popis : V současnosti máme v různém stadiu rozpracovanosti pěknou řádku projektů, které 

jsou dotovány z Operačního programu Životní prostředí. Shodou okolností se 
několik z nich dostalo do fáze kolem Rozhodnutí o poskytnutí dotace, což je chvíle, 
kdy Státní fond životního prostředí jako administrátor programu vydává závazný 
příslib poskytnutí dotace a na naší straně je třeba její přijetí schválit Zastupitelstvem. 
 
V usnesení jsou uvedeny jednotlivé projekty a k nim částky dotace. K tomu nutno 
dodat, že uvedené cifry znamenají v podstatě dotační rámec, tj. maximální výši 
dotace, kterou na danou akci můžeme získat, a je vypočten z projekčních cen. 
V dalším proběhne výběrové řízení, a lze předpokládat, že realizační cena bude nižší 
než cena projekční, takže se poměrně sníží i skutečná dotace. Taktéž v realizační fázi 
je bohužel nutno předpokládat, že ne úplně všechny výdaje obhájíme jako způsobilé 
na dotaci, takže i tam nelze vyloučit určité „ztráty“. Skutečná výše dotace tedy bude 
známa až po provedení závěrečného vyhodnocení akce a já ji Zastupitelstvu sdělím 
v rámci pravidelných zpráv o investicích. 
 
Z jednání : návrh na přijetí dotací od SFŽP předložil Ing.Sitař, zastupitelé jej 
projednali a doplnili o přijetí dotace ve výši 3.536.000,- Kč na akci BUENO I. 
S tímto dodatkem byl návrh schválen.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje přijetí následujících dotací z Operačního programu 
Životní prostředí : 
4.324 tis. Kč na akci Centrální sběrný dvůr města Bystřice nad Pernštejnem 
4.597 tis. Kč na akci Komunální kompostárna města Bystřice nad Pernštejnem 
11.147 tis. na akci Realizace energetických úspor budovy ZŠ TGM 
15.606 tis. na akci Realizace energetických úspor budovy ZŠ II. ul. Nádražní 
1.406 tis. na akci Realizace energetických úspor budovy Městského úřadu 



Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5 
Zodpovídá : Sitař 
Termín : schválením 
 
Interpelace členů Zastupitelstva města : 
Paní Pečinková – vznesla dotaz za občany ze sídliště I, kteří po ní neustále žádají, aby se 
zasadila o vybudování supermarketu v lokalitě na sídlišti I, protože zde žije spousta starších 
lidí a  stávající obchod nabízí jen velice omezený  a předražený sortiment zboží – odpověděli 
starosta a místostarosta.  
 
Paní Jobánková – tlumočila žádost maminek zvýšit počet klasických houpaček na dětských 
hřištích - odpověděl místostarosta – dle jeho názoru jsou nebezpečné, proto jich instalovali 
méně a konstatoval, že vedení radnice hodlá v blízké době tato hřiště oplotit. Dále upozornila 
na velice špatný stav chodníku na sídlišti II mezi samoobsluhou a stánkem PNS. Zastupitelé 
pověřují vedení radnice zajištěním opravy tohoto chodníku a na příštím zasedání 
zastupitelstva o splnění úkolu zastupitele informovat.  
 
Pan Boháč – poukázal na velice špatný stav chodníku v ulici Kulturní na sídlišti II. 
Zastupitelé pověřují OSMI MěÚ Bystřice n.P. zabývat se tímto úkolem, nacenit opravy a na 
příštím zasedání zastupitelstva podat ohledně této věci zprávu.  
 
Různé : 
Starosta informoval zastupitele o úspěších a oceněních, kterých naše město v poslední době 
dosáhlo a konstatoval, že další zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 15.9.2010 
v 16:00 hodin v malém sále Kulturního domu v Bystřici n.P. Odešel MUDr.Martínek, počet 
zastupitelů : 17!  Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí.  
 
Diskuse občanů : 
Nikdo z přítomných občanů se do diskuse nepřihlásil.  
 

Schválení usnesení č. 16/2010 
Popis : Návrh usnesení č. 16/2010 ze zasedání Zastupitelstva města Bystřice n.P. přečetl 

předseda návrhové komise Mgr.Miroslav Novák, zastupitelé neměli žádné 
připomínky a schválili jej. 

Usnesení : Zastupitelstvo města  Bystřice nad Pernštejnem schvaluje usnesení Zastupitelstva 
města č. 16/2010 

Hlasování : Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 6 
Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 
Termín : Usnesením 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 23.06.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Bc. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               



          místostarosta města                              starosta města 
 


