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Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.5/2016 

 
14. 11. 2016 v 14:00 hod., kancelář starosty obce Rožná 

Přítomní: 

 7 zástupců členských obcí (Augustin Holý – Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, Mgr. Josef Vojta 

– Bystřice n. P., Vlastimil Husák – Ubušínek, Ing. Pavel Kadlec – Dalečín, Vlastimil Tvarůžek – 

Strážek, Mgr. Ladislav Stalmach – Vír) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko: 

 Právní poradenství – JUDr. Eva Špatková (přestupková komise, změny v registru smluv) 

 SMS komunikace obce s občanem a naopak – pozvat někoho před členskou schůzí? 

 Fungování CSS – zpráva o činnosti CSS, průzkum starostů, projekty meziobecní 

spolupráce, právní poradenství, VZMR – nová aktivita a další 

 Hospodaření MB – Inventarizační komise, členské příspěvky, rozpočet 17, rozpočtové 

opatření č. 4 

 Mikroregionální akce - zvednutí příspěvku na Letní kino 2017, cenová nabídka na nákup 

nového hradu, Příspěvky na BČD 2017 

 Diskuze a další organizační záležitosti – sdílení majetku, ASPI, změna člena 

Předsednictva (Lísek) 

3. Hospodaření MB – Získané a vyúčtované dotace – MA21 (splnění kritérií), Předaudit 

hospodaření (Zpráva), Rozpočtová změna č. 4 

4. Dotační management – nákup domácích kompostérů, ČOV apod.  

5. Diskuse a další organizační záležitosti – Soutěž o Vánoční strom, sdílení majetku, ASPI 

6. Závěr jednání 

Schůze předsednictva se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz prezenční listina. 

Z Á P I S 

1. Zahájení 

 Libor Pokorný zahájil schůzi předsednictva v 14:05 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

 L. Pokorný přítomné seznámil s programem schůze předsednictva, ten byl jednohlasně schválen.  

 

 Hlasování:  Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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2. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko 

Na schůzi předsednictva byl nejdříve dohodnut termín konání poslední členské schůze v roce 2016, 

termín byl stanoven na 8. 12. 2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.  

 Poradenství pro obce - bylo dohodnuto, že na schůzi bude pozvána paní JUDr. Eva Špatková, 

která starosty seznámí s problematikou registru smluv a jeho současným vývojem, dále také 

s problematikou řešení přestupků a činností přestupkové komise. Paní Špatková by starostům také 

měla podat informace o tom, proč na MěÚ používají systém Codexis a ne ASPI (viz diskuze). Jako 

další host na členské schůzi byl navržen pan Ing. František Klimeš, který by starostům měl podat 

informace k domácím čističkám odpadních vod a k revizím kotlů (průběh revize, proč ji mít, co 

bude po novém roce, jak budou probíhat kontroly apod.). 

 SMS komunikace – v tomto bodě budou starostové seznámeni s různými systémy této formy 

komunikace, bude jim promítnuta tabulka nabízených služeb od několika konkurenčních 

organizací, na základě které bude stanoveno, zda by obce vůbec měly zájem tyto služby využívat. 

Starosta Strážku přítomné informoval o tom, že i oni na obci využívají tuto službu (Infokanál), 

která je za měsíc stojí cca 2000 Kč pro cca 250 lidí. Obec Vír využívá obdobný systém, aplikaci 

má zdarma, obesílají asi 100 čísel (pan Stalmach bude informovat ostatní na členské schůzi).  

 Fungování CSS – na členské schůzi budou starostové seznámeni s průběhem projektu CSS, budou 

probrány projekty meziobecní spolupráce v zásobníku projektů (Akční plán) a také proběhne první 

hodnocení spokojenosti starostů - dotazník se čtyřmi povinnými otázkami od SMO.  

 Hospodaření MB – starostové budou informováni o získaných dotacích na příští rok (MA21, E-

ON, Kraj Vysočina), dále budou seznámeni s průběhem dílčího přezkoumání hospodaření 

Mikroregionu, rozpočtovou změnou č. 4, bude sestaven rozpočet na rok 2017 – provizorium a 

výhled, členské příspěvky na rok 2017, bude stanovena inventární komise a proběhne jednání 

kontrolního výboru.  

 Mikroregionální akce – na členské schůzi bude probíráno zvýšení příspěvku na akci Letní kino 

2017 (z 500 na 600 Kč), bude sestavena cenová nabídka na nákup nového skákacího hradu, 

případně na nákup velkého stanu na pořádání akcí. Co se týče nákupu nového vybavení bude 

stanoveno na základě rozpočtu, kolik si můžeme dovolit utratit a jaká bude návratnost pořízeného 

vybavení (například pronájem hradu pro členy za 1500 Kč, pro nečleny za 3000 Kč). Zaměstnanci 

Mikroregionu sestaví srovnávací tabulku, ze které bude patrné, za kolik se může vybavení nakoupit 

a jaké typy hradů a stanů jsou nyní v prodeji.  

 Diskuze a další organizační záležitosti – starostové budou seznámeni s novým projektem sdílení 

majetku. Dále zaměstnanci Mikroregionu prověří možnost nákupu nějakého právního systému, kde 

by starostové měli k dispozici aktuální verze zákonů týkající se správy obcí. Zmapují se možnosti a 

poté se rozhodne, zda se takový systém pro obce pořídí nebo ne (pravděpodobně za předpokladu, 
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že by tento systém využívaly všechny obce a Mikroregion). Jedná se o systémy jako ASPI, 

Codexis, zákony ČR, zákony pro lidi apod.  

Nakonec bylo vyvoláno hlasování o programu členské schůze, ten byl přítomnými schválen. 

 Hlasování:  Pro: 0     Proti: 7     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

3. Hospodaření Mikroregionu 

Přítomní byli seznámeni s průběhem a výsledkem Dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu 

Bystřicko za rok 2016 (příloha č. 1), které proběhlo dne 7. 11. 2016. V rámci tohoto přezkoumání 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Dále byla starostům předložena Rozpočtová změna č. 4 

(příloha č. 2), která se týká přesunu některých položek v rozpočtu, snížení některých částek u položek v 

původním rozpočtu a také zavedením dvou nových položek na straně výdajů – konzultace, poradenské 

a právní služby (spoluúčast v projektu CSS) a položka cestovné. K nahlédnutí je také výkaz FIN před 

touto změnou (Příloha č. 3). Tato změna bude schvalována ještě na členské schůzi v prosinci, ale 

předsednictvo ji schválilo již během této schůze.  

 Hlasování:  Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

4. Dotační management 

V tomto bodě bylo diskutováno, zda mají zaměstnanci Mikroregionu starostům pouze pomáhat 

s dotačními žádostmi a poskytovat poradenství nebo zda má Mikroregion jako takový podávat žádosti a 

nakupovat vybavení pro obce a občany svým jménem. Předběžně bylo dohodnuto, že činnost 

Mikroregionu zůstane na bázi poradenské, že bude i nadále mapovat dotační možnosti pro obce, bude 

jim poskytovat odborné poradenství a pomáhat s vypracováním žádostí, ale nebude svým jménem žádat 

o tyto dotace s výjimkou dotací na akce, které Mikroregion sám pořádá. Půjde-li tedy o společný nákup 

nějakého vybavení pro obce a občany (domácí kompostéry, domácí ČOV apod.) bude žadatelem vždy 

jedna obec a ostatní budou jejími smluvními partnery. Pokud jde o dotaci na DČOV, informace 

k tomuto tématu by na příští schůzi měl starostům podat pan Mgr. Josef Vojta, který tuto problematiku 

momentálně řeší pro místní části Bystřice n.P.. Bylo vyvoláno hlasování o podávání dotačních žádostí. 

Bylo schváleno, že role Mikroregionu bude spíše poradenská, aby se pořizované věci nedostávaly do 

majetku Mikroregionu, když nad nimi nebude mít přímý dohled.  

 Hlasování:  Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

5. Diskuze a další organizační záležitosti 

Závěrem schůze byl starostům předložen návrh na novou mikroregionální soutěž o nejhezčí Vánoční 

strom. S tímto nápadem přišla za zaměstnanci Mikroregionu paní Jana Vrbková z obce Věžná. 

Přítomným se tento nápad líbil a bylo odhlasováno, že soutěž bude odstartována již tento rok. 

Zaměstnanci Mikroregionu mají soutěž již připravenou, včetně pravidel. Výzva bude zveřejněna 

v listopadovém čísle měsíčníku Bystřicko a na webových stránkách Mikroregionu, kde budou také 
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uvedeny bližší informace o průběhu soutěže. Současně budou pravidla soutěže rozeslána na jednotlivé 

obce.  

 Hlasování:  Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

Dále se starosta Strážku vyjádřil, že by na členské schůze mohli chodit častěji vedoucí jednotlivých 

odborů a podávat starostům informace ohledně aktualit z jejich odborů, případně pro starosty občas 

sepsat souhrn na A4 a poslat ho na obce přes Mikroregion Bystřicko. Mikroregion se bude tedy snažit 

zvát tyto hosty častěji – hned na příští schůzi by měli být dva zástupci z MěÚ Bystřice n. P.  

6. Závěr jednání 

 L. Pokorný na závěr poděkoval přítomným členům za účast a schůzi předsednictva ukončil. 

 

 

 

 

  ……………………………………… 

                                                                                                           předseda mikroregionu 

                                                                                                                   Libor Pokorný 

Zapsala:  

 

 

……………………………………... 

         Mgr. Veronika Palečková 


