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Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.2/2016 

 
19. 4. 2016 v 14:00 hod., Zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

Přítomní: 

 8 zástupců členských obcí (Augustin Holý – Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, Vlastimil 

Tvarůžek – Strážek, Mgr. Josef Vojta – Bystřice n. P., Ing. Pavel Kadlec – Dalečín, Mgr. Ladislav 

Stalmach – Vír, PaedDr. Šárka Kunčíková - Štěpánov n. S., Vlastimil Husák - Ubušínek) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Aktivity Mikroregionu 2016  

a) Letní kino 

b) Hry bez hranic 

c) Čtení dětem 2017 – X. ročník 

3.  SMO ČR – Centra společných služeb  

4. MAS Zubří země, o.p.s.  

5. Diskuse a další organizační záležitosti  

a) Panatec – Chytrý úřad 

b) Nositele tradic 2016 

c) Změna člena předsednictva za oblast 6 

d) Žádost o příspěvek na sanitární vůz Nemocnice Nové Město na Moravě 

e) Příspěvek na ZUŠ od obcí 

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 14:08 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

 L. Pokorný přítomné seznámil s programem schůze předsednictva. Zástupci obce Štěpánov a 

Strážek požádali o zařazení problematiky příspěvků na ZUŠ do programu v rámci diskuze. 

Doplněný program schůze byl následně schválen.  

Hlasování:  Pro: 8     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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2. Aktivity Mikroregionu 2016 

a) Letní kino 

 Již na dřívější schůzi bylo schváleno, že příspěvek na jedno promítání bude pevně stanoven ve výši 

500 Kč/film. Tato cena platí v případě, že obec nepřekročí 3 promítací dny. Pokud by obec 

promítání pořádala více jak 3 dny, veškeré náklady by si musela uhradit sama a zajistit si také 

potřebné filmy.  

 Seznam filmů na výběr bude zúčastněným obcím poslán do poloviny května. 

b) Hry bez hranic 

 Termín konání letošních her byl stanoven na 3. 9. 2016. Pořádající obcí je v tomto roce město 

Bystřice nad Pernštejnem. Mikroregion jako partner pořadatele by měl zajistit především odměny 

pro soutěžící, soutěžní týmová trička, placky, pohár a další potřebné ceny. Na pořadateli samotném 

je pak zajištění prostor, organizace celého dne, zajištění občerstvení pro soutěžící, pořadatele i 

veřejnost.  

 Bylo tedy domluveno, že se pořadatelé zorganizují na společnou pracovní schůzku 

s Mikroregionem a domluví se na vzájemné spolupráci při přípravě letošních Her bez hranic. 

V nejbližší době budou také osloveny všechny obce, aby ty, které se chtějí her aktivně zúčastnit, 

nahlásily své soutěžní týmy. Podmínky a pravidla zůstávají stejné, jako v letech předchozích. 

Mikroregion se také pokusí vyhledat hry nové.  

c) Čtení dětem 2017 

 V roce 2017 se bude konat již 10. výročí této akce na Bystřicku. Členové předsednictva byli tedy 

vyzvání, aby se zamysleli nad možnými návrhy, zda neudělat nějakou speciální akci na oslavu 

tohoto výročí. Toto téma bude také jedním z bodů na další členské schůzi mikroregionu Bystřicko, 

kde bude moci každý přednést své návrhy. Prozatím padl návrh pokusit se pozvat například pana 

Zdeňka Svěráka nebo pana Jaroslava Uhlíře či pana Jonáka. J. Vojta také přednesl návrh, zda by se 

to nedalo spojit s vystoupením pana Michala Viewegha, který by měl v Bystřici příští rok 

vystoupit. Téma zůstává otevřené, ale všichni se shodli, že nějaká speciální akce by měla být 

zrealizována.  

 

3. SMO ČR – Centra společných služeb 

 Od SMO ČR přišel nedávno informační dopis, že s námi v rámci realizace projektu počítají jako se 

smluvním partnerem a spolurealizátorem projektu. V brzké době máme očekávat pokyny ke 

smlouvě a požadavky na jednotlivé projektové pozice s tím, že v květnu by se měla podepsat 

smlouva a v červnu by měli oba zaměstnanci nastoupit do zaměstnání.  

 V dubnovém čísle měsíčníku Bystřicko, které vyjde 26. 4. 2016, bude zveřejněna výzva na 

výběrové řízení na pozici Specialista pro rozvoj mikroregionu. Přihlášky je možné podávat do 

10. 5. 2016, poté proběhne samotné výběrové řízení. S touto novou pozicí je také spojen nákup 

určitého vybavení, jako je nový notebook, telefon atd. Do konce tohoto roku by mikroregion 
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Bystřicko měl na mzdách zaměstnanců ušetřit cca 90 tisíc korun. Kvůli předfinancování celého 

projektu na první měsíce (asi do září) je nutné zajistit půjčku ve výši 300 tis. Kč. Mikroregion 

v této souvislosti osloví své členské obce s prosbou, zda by některá nemohla tyto prostředky 

Mikroregionu zapůjčit cca do podzimu tohoto roku. Půjčku bude Mikroregion potřebovat asi od 

června 2016 a bude nutné ji schválit na příští členské schůzi na základě partnerské smlouvy se 

SMO ČR. 

 Přítomní členové předsednictva byli stručně seznámeni s připravovaným projektem. Projekt SMO 

ČR by měl probíhat po dobu 3 let a v rámci projektu je možné získat finanční prostředky na 2 

zaměstnance (2 celé úvazky). Spoluúčast Mikroregionu činí 12% mzdových nákladů, z čehož 

plynou značné roční úspory pro DSO při zvýšení počtu zaměstnanců z jednoho současného              

(Mgr. Veronika Palečková) na dva. Mikroregion by měl obcím poskytovat zejména dotační 

poradenství, pomáhat s realizací projektů a rozvojem obcí, pomáhat při zpracování strategických 

dokumentů obcí atd., mělo by také dojít k realizaci některých aktivit, které jsou uvedené v Akčním 

plánu, který byl sestaven na základě předchozího projektu SMO ČR, projektu Obce sobě, který se 

zabýval meziobecní spoluprací. SMO CR by měl subjektům zapojeným do projektu poskytovat 

odborné právní poradenství, které bude „vysoutěženo“ advokátní firmou, která bude za své právní 

služby ručit. Svaz měst a obcí ČR také zajistí odborné vzdělávání. V souvislosti s tímto projektem 

dojde také ke změně tel. čísla na zaměstnance Mikroregionu, neboť současné číslo by mělo být 

převedeno na MAS Zubří zemi, kde ho i nadále bude využívat J. Zemanová.  

 

4. MAS Zubří země, o.p.s. 

 V souvislosti s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje by měla MAS Zubří země 

začít působit ve své nové kanceláři. Ta vznikne v budově za MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, kde je 

v současné době již dlouhodobě umístěna kancelář mikroregionu Bystřicko. Obě kanceláře by tak 

měly být kvůli součinnosti hned vedle sebe a navzájem propojeny. Pro zřízení této kanceláře je 

nutné provést některé drobné stavební úpravy. MAS Zubří země by tedy v brzké době měla mít 

celkem tři zaměstnance (Ing. Jarmila Zemanová, zaměstnanec za oblast Bystřicko a za oblast 

Novoměstsko). Předpokládá se, že kancelář bude v provozu od června.  

 V dubnovém měsíčníku Bystřicko vyjde výzva na výběrové řízení na pozici Projektového 

manažera. Přihlášky budou přijímány do 10. 5. 2016. V souvislosti s realizací strategie je nutné 

celý provoz předfinancovat na jeden kalendářní rok, proto je dohodnut úvěr od České spořitelny ve 

výši 1 600 000 korun za 1,69 % úvěru na rok. Dotace od MMR je poskytnuta ve výši 95%, 

spoluúčast MAS Zubří země je 5 % (tyto finanční prostředky MAS získá z členských 

příspěvků/darů za jednotlivé regiony). 

 1. výzvy z IROP a PRV budou vyhlášeny na podzim tohoto roku. Informace k nim budou vždy 

zveřejněny na webu MAS Zubří země. V květnu by měly některé základní informace vyjít v rámci 

novin Bystřicko, v budoucnu je možné, že MAS bude vydávat také vlastní zpravodaj. O dotaci 
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budou moci žádat nejen obce, ale i podnikatelé, soukromníci a různé organizace. MAS bude také 

po celou dobu poskytovat poradenství školám na šablony (Novoměstsko - J. Zemanová, Bystřicko 

a Nedvědicko - L. Víchová).  

 

5. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Panatec  - Chytrý úřad  

 Zástupci mikroregionu Bystřicko ve složení předseda L. Pokorný, starosta obce Rozsochy A. Holý 

a zaměstnanci V. Palečková a J. Zemanová navštívili dne 15. 3. 2016 Krajský úřad Kraje Vysočina, 

kde se setkali s panem radním pro oblast regionálního rozvoje Ing. Bc. Martinem Hýským a 

zaměstnancem IT oddělení panem Krotkým. V rámci jednání bylo diskutováno téma spolupráce se 

společností Panatec. Z jednání jasně vyplynulo, že společnost Panatec nemá s Krajem Vysočina 

uzavřenou žádnou dohodu o volném poskytování krajského softwaru pro příspěvkové organizace 

dalším organizacím a obcím v Kraji Vysočina. Na jednání bylo dohodnuto, že jakmile Kraj 

Vysočina zváží v jaké míře a formě by byl ochoten software poskytovat dalším subjektům, tak nás 

bude neprodleně kontaktovat (po 21. červnu – jednání zastupitelstva kraje). Pokud tento software 

bude mikroregion Bystřicko chtít využívat pro své obce, bude vše domluveno přímo s Krajem 

Vysočina, který mu poskytne licenci.  

 Bylo navrženo také zvážení použití Google aplikací, které jsou zdarma a intuitivní na ovládání.  

b) Nositel tradic 2016 

 V letošním roce se koná již pátý ročník celé akce. Pro letošní rok titul Nositel tradic Bystřicka 2016 

navržen pro ochotnický divadelní soubor ze Sulkovce – Divadelníci Sulkovec, kteří nám zaslali 

svoji nominaci. Na Bystřicku jsou sice i známější ochotnické divadelní soubory, ale svoji nominaci 

nám nikdo další nedoručil. V souvislosti s udělením tohoto titulu bude v Městském muzeu Bystřice 

nad Pernštejnem probíhat v letních měsících výstava s názvem Historie a současnost divadelnictví 

na Bystřicku.  

 Návrh na udělení titulu pro divadelní soubor ze Sulkovce – Divadelníci Sulkovec byl následně 

jednohlasně schválen.  

Hlasování:  Pro: 8     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

c) Výběr nového člena předsednictva za oblast Lísek, Bohuňov, Písečné a Ždánice 

 F. Cacek – starosta obce Lísek požádal vzhledem k svému pracovnímu vytížení o uvolnění 

z funkce člena předsednictva a navrhnul, aby byl za zmíněnou oblast vybrán nový člen. Na 

předsednictvu bylo tedy dohodnuto, že budou osloveny zbývající obce, zda by se někdo funkce 

neujal. Nový člen předsednictva bude schválen na příští členské schůzi Mikroregionu.   

d) Žádost o příspěvek na sanitární vůz Nemocnice Nové Město na Moravě 

 Předseda seznámil přítomné s žádostí o příspěvek na pořízení nového sanitárního vozu (příloha              

č. 1). Bylo vyvoláno hlasování pro doporučení členské schůzi na poskytnutí příspěvku. 
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 Doporučení o poskytnutí příspěvku bylo pro členskou schůzi zamítnuto. 

Hlasování:  Pro: 0     Proti: 7     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0  

e) Příspěvek na ZUŠ od obcí 

 Některé obce, ve kterých se nachází odloučené pracoviště ZUŠ (Dalečín, Strážek, Štěpánov n. S.) 

požadují, aby byla zrušena nutnost platit finanční příspěvky na žáka ZUŠ Bystřice n. P., když 

žádné dítě z jejich obce budovu nenavštěvuje. Problémem je, že prostředky nejsou účelově vázány, 

Bystřice si nehlídá, kam ty peníze jdou a co je z nich hrazeno.  

 Bylo tedy dohodnuto, že na obce bude rozeslán email s žádostí o zaslání dotazů k tomuto tématu. 

Všechny doručené dotazy budou předány J. Vojtovi, který zajistí pozvání příslušných osob a ty 

zaslané dotazy zodpoví na příští členské schůzi.    

 

6. Závěr jednání 

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

 

 

 

 

 

 

   ……………………………………… 

                                                                                                           předseda mikroregionu 

                                                                                                                   Libor Pokorný 

 

 

 

Zapsala:  

 

 

……………………………………... 

         Mgr. Veronika Palečková 


