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Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.4/2016 

 
15. 9. 2016 v 14:30 hod., kancelář starosty obce Rožná 

Přítomní: 

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

– Bystřice n. P., Vlastimil Husák – Ubušínek, PaedDr. Šárka Kunčíková – Štěpánov nad Svratkou) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko: 

 Lesní hospodářství (obecní lesy) – 16:10 Ing. Slavomil Kabelka (odbor ŽP) 

 SMO ČR – projekt Centra společných služeb  - prezentace se základními informacemi o 

realizaci projektu 

 Profesionální fungování DSO – od 17:00 hodin starosta města Pacov pan Ing. Lukáš 

Vlček a Ivana Červinková, regionální expertka SMO ČR v projektu CSS 

 Hospodaření MB – rozpočtové změny, vyúčtování akcí  

 Majetek MB – vyřazení a zařazení majetku 

 Diskuze a další organizační záležitosti – veřejné projednávání společných akcí a jejich 

vyhodnocení, Aktualizace strategie DSO – projektové záměry 

3. Hospodaření MB – Rozpočtové změny, Vyúčtování – Letní kino, Hry  bez hranic 

4. Majetek MB – vyřazení starého majetku (stolní PC a monitor, 2x tiskárna, trampolína) a zařazení 

nově pořízeného majetku (DVD přehrávač, notebook, dataprojektor, tiskárna, trampolína) 

5. Diskuse a další organizační záležitosti – hrad, Rozsochy - auto a účetnictví, telefon MB, MA21 

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 14:40 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

 L. Pokorný přítomné seznámil s programem schůze předsednictva, ten byl jednohlasně schválen.  
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 Hlasování:  Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

2. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko 

Na úvod Libor Pokorný informoval přítomné o možnosti pozvání zástupců společnosti Bártek 

rozhlasy s.r.o. před členskou schůzi Mikroregionu, která by možným zájemcům představila systém 

na eliminaci povodňových rizik po řece, rozhlasu a telefonu. Všichni přítomní se však shodli na 

tom, že kdo tato opatření potřebuje, tak je již zavedena má nebo řeší situaci individuálně, proto 

bylo jednohlasně schváleno, že firma pozvána před členskou schůzi nebude.  

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

a) Lesní hospodářství (obecní lesy) – bylo domluveno, že od 16:10 vystoupí na členské schůzi Ing. 

Slavomil Kabelka  z odboru ŽP MěÚ Bystřice nad Pernštejnem a podá starostům zejména 

informace ohledně hospodaření s obecními lesy, aktuální povinností obcí a informace k 

problematice napadání lesů škůdci.   

b) SMO ČR – projekt Centra společných služeb  - na úvod této části bude zaměstnanci 

Mikroregionu připravena krátká prezentace se základními informacemi o realizaci projektu, jeho 

cílech, nabízených službách CSS, budou představeny hlavní činnosti CSS a také systém 

financování CSS minimálně do konce tohoto roku.  

c) Profesionální fungování DSO – od 17:00 hodin poté na úvodní prezentaci naváže starosta města 

Pacov pan Ing. Lukáš Vlček a Ivana Červinková, regionální expertka SMO ČR, která bude na 

schůzi zastupovat SMO ČR v projektu CSS. Pan Vlček přítomným představí profesionální systém 

fungování DSO, který v Pacově již nějakou dobu úspěšně aplikují. Starostové by se tak měli 

seznámit zejména s novými možnostmi využití současných zaměstnanců DSO tak, aby jim mohli 

co nejvíce pomoci s jejich agendou.  

d) Hospodaření MB – na členské schůzi budou schvalovány celkem dvě rozpočtové změny, a to 2. a 

3. v pořadí od počátku roku. Tyto změny se budou týkat zejména vyúčtování mikroregionálních 

akcí a také nového způsobu financování mezd zaměstnanců Mikroregionu vzhledem k jeho 

zapojení do projektu CSS. Nadále budou přítomní seznámeni s konkrétním vyúčtováním 

proběhlých akcí jako Putovní letní kino a Hry bez hranic.  

e) Majetek MB – v rámci tohoto bodu členské schůze bude projednáno vyřazení starého a zařazení 

nově pořízeného majetku Mikroregionu.  

f) Diskuze a další organizační záležitosti – v rámci diskuze by se měla uskutečnit debata ohledně 

veřejného plánování společných mikroregionálních akcí a jejich vyhodnocení. Diskutovat by se 

měly zejména možné změny pravidel dosavadních akcí, případně návrhy na akce nové. Dalším 

bodem diskuze bude aktualizace strategie DSO, a to zejména projektových záměrů.  
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V závěru tohoto bodu bylo dohodnuto, že materiály k majetku a hospodaření MB budou starostům 

zaslány současně se zápisem z dnešní schůze předsednictva a že se mírně pozmění program členské 

schůze Mikroregionu, která se bude konat 20. 9. 2016 v Hotelu Vír. Do programu bude tedy přidán 

bod týkající se aktuálních informací ohledně činnosti MAS Zubří země, o.p.s. (informace starostům 

podají dvě nové zaměstnankyně této organizace).  Změna programu byla schválena.  

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

3. Hospodaření Mikroregionu 

a) Rozpočtová změna č. 2 a rozpočtová změna č. 3 

V tomto bodě byli přítomní seznámeni s rozpočtovou změnou č. 2 a rozpočtovou změnou č. 3, 

které se týkají zejména vyhodnocení mikroregionálních akcí, jako je Letní kino a Hry bez hranic. 

Důležitou součástí těchto rozpočtových změn je také změna systému financování mezd 

zaměstnanců Mikroregionu, kteří již nejsou hrazeni z členských příspěvků obcí, ale od července 

2016 jsou hrazeni z dotace z Evropského sociálního fondu  z Operačního programu Zaměstnanost 

v rámci projektu Centra společných služeb SMO ČR. Tyto rozpočtové změny byly přítomnými 

schváleny.  

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

b) Vyúčtování mikroregionálních akcí – Letní kino a Hry bez hranic 

V rámci vyúčtování Letního kina bylo provedeno srovnání nákladů v roce letošním s náklady roku 

loňského. V roce 2015 stála tato akce Mikroregionu asi 50 000 korun, v roce letošním to však bylo 

již cca 75 000 korun. Bylo tedy navrhnuto, aby se příspěvek obce na licenci na jeden film zvednul 

ze současných 500 korun na 600 korun. Tento návrh byl přítomnými jednohlasně schválen a bude 

projednán na členské schůzi.   

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

Dále bylo také zaměstnancům Mikroregionu doporučeno, aby příště bylo vybráno více českých 

filmů a především filmy rodinné a komediální. Závěrem byl také projednán poplatek za zapůjčení 

ozvučení obcí Dalečín, která požaduje za jedno promítání poplatek 100 Kč. Bylo navrženo, že 

tento poplatek za obce uhradí Mikroregion, aby nedošlo ke znevýhodnění podmínek promítání pro 

některé obec. Mělo by se jednat o částku 800 Kč. I tento návrh byl jednohlasně schválen.  

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

V rámci vyúčtování Her bez hranic bylo pouze konstatováno, že v roce letošním tato akce stála 

Mikroregion asi 27 500 Kč, což proti loňskému roku není až takový rozdíl. Celkově byla akce 

vydařená, jen by mohlo dojít k jisté úpravě pravidel a to zejména pokud jde o používání žolíků. 

Bylo navrženo, že se nově žolíci nebudou moci používat na vlastní hry, také by mělo dojít 
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k omezení her časovým limitem, do kterého musí danou hru absolvovat všechny soutěžní týmy. 

Tyto změny budou probrány na členské schůzi v rámci diskuze.   

 

4. Majetek Mikroregionu 

Přítomní byli seznámeni s tabulkou obsahující přehled starého vyřazovaného majetku a nově 

zařazovaného majetku.  Mezi vyřazený majetek patří stará sestava stolního PC a monitoru, která již 

není funkční, dále dvě tiskárny, jedna černobílá a jedna „multifunkce“, v současné době již taktéž 

nefunkční a rozbitá trampolína. Nově bude naopak zařazen DVD přehrávač a dataprojektor 

pořízený k Letnímu kinu z dotace Kraje Vysočina, dále notebook pro druhého zaměstnance 

Mikroregionu, nová černobílá multifunkční tiskárna s levnými náklady na tisk a nově zakoupená 

trampolína. Přítomní tyto změny v majetku Mikroregionu jednohlasně schválili.  

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

5. Diskuze a další organizační záležitosti 

Na počátku tohoto bodu se slova ujal starosta obce Rozsochy pan Augustin Holý, který přítomné 

seznámil s průběhem cesty na Slovensko v rámci mezinárodního setkání s místní spřátelenou 

organizací Sdružení obce Vranovského regionu. Mikroregion měl za účelem této cesty s obcí 

Rozsochy sepsanou smlouvu o výpůjčce obecního automobilu. Bohužel u tohoto automobilu došlo 

cestou k poruše a ten musel být ze Slovenska odtažen zpět do obce Rozsochy. Na základě smlouvy 

by měl být tento odtah hrazen z peněz Mikroregionu Bystřicko. Přítomní tento fakt jednohlasně 

schválili, vše bude projednáno na členské schůzi. 

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

Augustin Holý  za obec Rozsochy také navrhnul zvýšení poplatku za vedení účetnictví 

Mikroregionu prostřednictvím účetní obce Rozsochy. Tento poplatek je od svého počátku na 

původní hodnotě 1000 Kč/měsíc. Proto bylo navrženo zvýšení tohoto poplatku na 2000 Kč/měsíc 

na základě srovnání účetních operací dnes a dříve, neboť tato agenda od svého počátku značně 

narostla a je čím dál více časově náročná. Toto srovnání stejně jako návrh na zvýšení tohoto 

poplatku bude dále diskutován na členské schůzi Mikroregionu. Zatím bylo schváleno zařazení 

tohoto tématu jako nového bodu do programu členské schůze.   

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

V dalším bodě diskuze se jednalo o možnosti prodeje současného skákacího hradu, který 

Mikroregion půjčuje svým členům na různé společenské akce. Tento hrad se zdá zaměstnancům 

Mikroregionu nedostačující jak svým rozměrem, tak výkonem. V případě, že se do hradu „nahrne“ 

více dětí, se hrad bortí a propadá, je tedy spíše vhodný na akce menšího typu. Bylo spočítáno, že 

doposud se z pořizovací ceny ve výši cca 16 000 Kč Mikroregionu vrátila částka 7000 Kč, do 

konce roku by mohlo jít až o částku 8000 Kč za první rok provozu této atrakce, tedy o polovinu 



5 / 5 

 

pořizovacích nákladů. Nakonec bylo dohodnuto, že se na členské schůzi navrhne spíše než prodej 

současného hradu pořízení nového a většího hradu, přičemž současný bude ponechán a používán 

na menší akce. Návrh byl schválen. 

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

Předposledním bodem diskuze bylo projednávání změny mobilního telefonního čísla do kanceláře 

Mikroregionu. Současné číslo do kanceláře Mikroregionu vždy používala paní Zemanová jako svůj 

pracovní telefon. Vzhledem k tomu, že paní Zemanová měla dříve více funkcí (nyní bude již jen 

v organizaci MAS Zubří země, o.p.s.), pro které toto telefonní číslo využívala, bylo navrženo, 

zejména z praktického důvodu, že se jí současné telefonní číslo ponechá a na Mikroregion bude 

pořízeno telefonní číslo nové, na které budou starostové řádně upozorněni a které budou moci 

využívat současní zaměstnanci Mikroregionu ve své pracovní době. Bylo schváleno projednání 

tohoto návrhu na členské schůzi Mikroregionu.  

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

V rámci posledního bodu zasedání členů předsednictva Mikroregionu Bystřicko bylo projednáno 

opětovné zvolení členů neformální skupiny pro Místní Agendu 21, jejímiž členy byli za veřejný 

sektor opětovně navrženi na zvolení pan Vlastimil Husák z obce Ubušínek, pan Mgr. Ladislav 

Stalmach z obce Vír a pan Ing. František Cacek z obce Lísek. Neziskový sektor v rámci MA21 

nadále budou zastupovat paní PeadDr. Šárka Kunčíková za Český svaz žen, pan Vlastimil 

Tvarůžek za SDH Meziboří a pan Augustin Holý za TJ Rozsochy. Komerční sektor bude v rámci 

neformální skupiny MA21 nadále zastoupen panem Mgr. Josefem Vojtou, ředitelem společnosti 

Centrum Eden s.r.o. Navržení členové byli jednohlasně schváleni.  

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

6. Závěr jednání 

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

 

 

 

  ……………………………………… 

                                                                                                           předseda mikroregionu 

                                                                                                                   Libor Pokorný 

Zapsala:  

 

 

……………………………………... 

         Mgr. Veronika Palečková 


