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29. 1. 2015 v 15:30 hod., kancelář místostarosty MěÚ Bystřice n. P. 

Přítomní: 

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

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

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

 1 host (Ing. Karel Pačiska) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Financování ZUŠ a DDM – Ing. Karel Pačiska 

3. Příprava rozpočtu 

4. Schválení titulu Nositel tradic Bystřicka 

5. Diskuse a organizační záležitosti 

a. MA21 – informace o podání žádosti 

b. knihy pro školy s názvem Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ 

c. knihy s názvem „Osvobození Žďárska“ do knihoven a na obecní úřady 

d. mobilní turistický průvodce 

e. žádost H. Jurmana o příspěvek na vydání knihy „Ozvěny Vysočiny“ 

f. Prodloužení termínu odevzdání vyúčtování a závěrečné zprávy k akci Bystřicko čte 
dětem 

g. Informace k odeslání dopisů k rušení RZS v Bystřici n. P. 

h. Informace k odeslání dopisu k rušení Katastru nemovitostí v Bystřici n. P. 

i. Ostatní 

6. Závěr jednání 

Členská schůze 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 15:35 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

 L. Pokorný přítomné seznámil s programem zasedání a vyvolal hlasování o schválení 

programu. Program byl jednohlasně schválen. 

Hlasování:  Pro: 8     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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2. Financování ZUŠ a DDM 

 Ing. Karel Pačiska seznámil přítomné se situací financování DDM a ZUŠ v Bystřici n. P. DDM 

navštěvuje celkem 614 dětí. Hospodaření DDM bylo v loňském roce -1 mil. Kč. Aby nemusel 

být uzavřen z důvodu nehospodárnosti, vyzval Ing. Pačiska, aby obce promyslely, zda by 

mohly přispívat částkou 1 700,- Kč ročně na 1 dítě chodící do DDM. Tato částka vyšla po 

přepočtení na jedno dítě navštěvující DDM. Doplácet by se mělo od příštího období, tedy od 

1. 10. 2015. (příloha 1) 

 Ing. Karel Pačiska dále vyzval, aby obce uvažovaly o dofinancování ZUŠ Bystřice n. P., jejíž 

hospodaření v loňském roce činilo -450 000,- Kč a také ke sjednocení podmínek pro 

provozování odloučených pracovišť ZUŠ v dotčených obcích. Celková kapacita ZUŠ je 405 dětí 

a v současné době je zcela naplněna. Z celkové kapacity navštěvuje ZUŠ celkem 206 dětí 

z obcí okolo Bystřice n. P. Město Bystřice n. P. se snažilo žádat o navýšení kapacity, aby mohlo 

být přijato více žáků. Žádost ale byla zamítnuta. Pro financování ZUŠ byly obce požádány, aby 

se podílely se na financování ZUŠ ve výši 1 100,- Kč za 1 žáka. Tato částka byla přepočtena na 

1 žáka. Doplácet by se mělo od příštího období, tedy od 1. 10. 2015. (příloha 2) 

3. Příprava rozpočtu 

 L. Pokorný seznámil přítomné s připravovaným rozpočtem Mikroregionu. Položka pro 

společné vybavení DDHM je připravena pro nákup ozvučení pro mikroregionální akce 

Putovní letní kino a Hry bez hranic. 

 Přítomní se shodli, že se do rozpočtu přidá položka „Sportovně-kulturní akce“, na které se 

vyčlení 60 000,- Kč. Výše rezervy 104 755,- Kč. (příloha 3) 

 L. Pokorný nechal o připravovaném rozpočtu hlasovat. 

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

 Připravený rozpočet bude rozeslán dne 30. 1. 2015 obcím k vyvěšení na úředních deskách 

pro jeho následné schválení na členské schůzi. 

4. Schválení titulu „Nositel tradic Bystřicka“ 

 Přítomní byli seznámeni se závěrem udělení titulu „Nositel tradic Bystřicka“ pro rok 2015. 

Titul vyhrála TJ Rozsochy za konání tradičních Masopustních ostatků. Poté se Augustin Holý 

ujal slova a všechny pozval na Masopustní ostatky a předání titulu dne 17. 2. 2015 od 

20:00 hod. v Rozsochách. Ve 21:00 hod. bude slavnostně předán titul „Nositel tradic 

Bystřicka“ TJ Rozsochy. 
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5. Diskuse a organizační záležitosti 

a) MA21 

 Přítomní byli seznámeni s průběhem podání žádosti o MA21. Žádost se bude odesílat na 

Krajský úřad začátkem příštího týdne. 

b) Knihy pro školy s názvem Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ 

 Přítomným bylo oznámeno, že MAS Zubří země, o.p.s. získala knihy s názvem Život a 

historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ na zasedání MAS Vysočiny se záměrem 

distribuce do škol. Knihy budou dány pouze do těch škol, které mají druhý stupeň 

základního vzdělání (D. Rožínka, Strážek, Štěpánov n. S., Bystřice n. P.) ve třech výtiscích. 

c) Knihy s názvem „Osvobození Žďárska“ 

 Mikroregion Bystřicko v loňském roce přispěl finanční podporou k vydání knihy 

„Osvobození Žďárska“ od autora Ondřeje Červeného. Mikroregion za tuto finanční pomoc 

získal celkem 10 výtisků knihy. V kanceláři mikroregionu bude 1 výtisk ponechán 

k archivaci a ostatních 9 knih bude nabídnuto k odprodeji obcím za částku 

pořízení, která činí celkem 490,- Kč. 

d) Mobilní turistický průvodce 

 Přítomní byli seznámeni s nabídkou společnosti GISIT pro pořízení mobilního 

turistického průvodce. Průvodce by si mohli turisté nahrát do jejich chytrého telefonu a 

prostřednictvím QR kódů by mohli získat kompletní popis místa v území, na kterém se 

budou nacházet. Texty do průvodce by dodaly jednotlivé obce a pro zvukový přenos textu 

pro turisty by každá obec byla požádána o hlasovou nahrávku významných míst v jejich 

obci, ke kterým by byl umístěn QR kód. (http://www.gisit.cz/index.php/produkty-a-

sluzby/mobilni-aplikace/mobilni-turisticky-pruvodce). Bude konzultována s Mgr. V. 

Vechetou, jako odborníkem v oblasti cestovního ruchu, účelnost pořízení. 

 Pořízení mobilního turistického průvodce bude činit cca 21 780,- Kč. Členové 

předsednictva nabídku společnosti GISIT přesunuli do programu jednání členské schůze 

Mikroregionu Bystřicko. (nabídka viz příloha 4) 

e) Žádost Hynka Jurmana o příspěvek na vydání knihy „Ozvěny Vysočiny“ 

 Členové předsednictva byli seznámeni s žádostí H. Jurmana o příspěvek 20 000,- Kč na 

vydání knihy s názvem „Ozvěny Vysočiny“. Přítomní prozatím jeho žádosti nevyhověli 

a vyžádali si její doplnění. Žádost byla přesunuta do programu zasedání členské schůze 

Mikroregionu Bystřicko. 

http://www.gisit.cz/index.php/produkty-a-sluzby/mobilni-aplikace/mobilni-turisticky-pruvodce
http://www.gisit.cz/index.php/produkty-a-sluzby/mobilni-aplikace/mobilni-turisticky-pruvodce
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f) Prodloužení termínu odevzdání vyúčtování a závěrečné zprávy k akci Bystřicko čte dětem 

 Přítomným bylo dáno na vědomí odeslání dopisu na Kraj Vysočina panu Ing. Bc. Martinu 

Hyskému. Žádost byla odeslána dne 23. 1. 2015. 

g) Informace k odeslání dopisů k rušení RZS v Bystřici n. P. 

 Přítomní byli seznámeni s odesláním stanoviska jednotlivých obcí k rušení RZS v Bystřici 

n. P. Dopisy byly odeslány dne 26. 1. 2015 hejtmanu Kraje Vysočina MUDr. J. Běhounkovi 

a ministru zdravotnictví MUDr. S. Němečkovi, MBA. 

h) Informace k odeslání dopisu k rušení Katastru nemovitostí v Bystřici n. P. 

 Na konci loňského roku byl osobně předán dopis proti rušení Katastru nemovitostí 

A. Holým panu Ing. Miloslavu Kaválkovi a požádán o písemnou odpověď. Odpověď dosud 

obdržena nebyla. Ing. Karel Pačiska a Libor Pokorný, jako zástupci mikroregionu, osobně 

navštíví Ing. Kaválka a ještě jednou s ním projednají situaci rušení Katastru nemovitostí 

v Bystřici n.. 

i) Ostatní 

 Inforočenka 2015 – 2016 vyjde se zpožděním kvůli neočekávaným změnám během 

měsíce února 2015 

6. Závěr jednání 

 Libor Pokorný poděkoval přítomným členům za účast. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

                 předseda mikroregionu 
                       Libor Pokorný 

 

 

 

Zapsala dne 4. 2. 2015: 

 

 

…………………………… 
 Ing. Iva Gregorová 


