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1.11. 2011 v 16:00 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice n.P.

Přítomní: 

 25 zástupců členských obcí (Bohuňov, Bukov, Bystřice n.P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní 
Rožínka, Lísek, Rodkov, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov n.S., 
Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Vír, Zvole, Ždánice)

 MěÚ Bystřice n.P. – Ing. Tomáš Straka, PhDr. Drahomíra Lukšová, Ing. Jana Jurošová

Program schůze:

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

3. Zavádění systému RUÍAN a územní plány

4. Sociální reforma od 1.1.2012 a hlášení nezaměstnaných 

5. Změny v účetnictví pro rok 2012

6. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko

    a) rozpočtové změny č.3/2011

7. Diskuze a další organizační záležitosti

a) projekt „Bystřicko čte dětem 2012“

b) příspěvek pro ZZS kraje Vysočina

c) dotace z Programu rozvoje venkova – 14.kolo

d) uzávěrka novin Bystřicko č.11/2011

e) soutěž v kuželkách 2011/2012

Členská schůze  se sešla v nadpoloviční většině a tedy byla usnášení schopná viz. prezenční listina.

ZÁPIS

1. Zahájení

 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 16:07 hodin, přivítal všechny přítomné zástupce členských obcí 
a hosty v nové zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

 Augustin Holý přednesl program schůze č.4/2011, který byl jednohlasně schválen.

 Členská schůze dále schválila zapisovatele Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu: M.Starý (Zvole), 
Š.Kunčíková (Štěpánov n.S.).

Hlasování : Pro: 25     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

3. Zavádění systému RUÍAN a územní plány

 RUÍAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) podle zákona č.111/2009 Sb. o základních 
registrech, bude spuštěn od 1.7.2012.

 Editoři (poskytovatel dat ze zákona) jsou mimo jiné i obce a stavební úřady.

 Stavební úřady  jsou editory údajů o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který vyžaduje 
stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a dále údaje o vzniku, změně nebo zániku 
souvisejícího adresního místa.
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 Obce jsou editory údajů o pojmenování, změně či zrušení ulice, zniku, změně nebo zániku 
stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (garáže 
16-25 m2, zem.objekt 16-70 m2, lesní seník 30-70 m2) a dále o vzniku, změně nebo zániku adresního 
místa.

 Zadávání probíhá přes uživatelské rozhraní – informační systém územní identifikace – ISÚI

 Odhad cca 90-95% údajů zadává stavební úřad. Město Bystřice n.P. nabízí, že by údaje do RUÍAN 
zadávala za obce na základě veřejnoprávní smlouvy – vzor viz příloha č.1

 Paušální platba je navržena 500,- Kč/rok. Školení je možné si individuálně domluvit přes katastrální 
úřad nebo stavební úřad.

 Kdo bude mít zájem o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Bystřice n.P., tak zájem nahlásí           
do 15.11.2011 na MěÚ Bystřice n.P. – odbor územního plánování a stavebního řádu.

Územní plán

 31.12.2015 končí platnost územních plánů obcí, které byly vydány před rokem 2006. Obce by je měly 
nahradit novými územními plány, na které je možnost žádat o dotace na krajském úřadě.

 Týká se to těchto obcí: Prosetín, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strachujov, Věchnov, Věžná, Vír

 31.12.2015 končí také platnost §188a (možnost umisťovat stavby dle urbanistické studie, v návaznosti 
na zastavěné území) pro obce, které nemají územní plán. Pak bude s největší pravděpodobností 
možno stavět pouze v intravilánu obce.

 Týká se to těchto obcí: Chlum-Korouhvice, Koroužné, Milasín, Moravecké Pavlovice, Sulkovec, 
Velké Tresné

 Na pořízení územního plánu obce je možné žádat o dotaci na krajský úřad (až 75%) – každý rok             
do   30. září

 Kontakt: Ing. Tomáš Straka,  566 590 348, tomas.straka@bystricenp.cz

4. Sociální reforma od 1.1.2012 a hlášení nezaměstnaných

Sociální reforma

 Od 1.1.2012 budou vyplácet dávky sociální péče, které do 31.12.2011 vyplácely městské úřady,  
pobočky úřadu práce. Jedná se o pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na péči, dávky osobám se 
zdravotním postižením (více informací na prosincovém jednání mikroregionu nebo v novinách 
Bystřicko č.12/2011 po schválení příslušných zákonů).

 Dávky je možné si vyřídit od 1.1.2012 nadále na MěÚ Bystřice n.P. – 3. patro (kanceláře úřadu práce 
pro vyplácení dávek zatím zůstávají na MěÚ Bystřice n.P, v budově úřadu práce-Bystřice n.P. nejsou 
volné prostory)

Hlášení nezaměstnaných

 Nezaměstnaní, u nichž podle úřadu práce hrozí, že by mohli pracovat načerno, se musí od října 
povinně hlásit na poštovních Czech Pointech (u nás pouze v Bystřici n.P.), podle místa trvalého 
bydliště. Počet hlášení za měsíc je maximálně  8, hlášení musí probíhat v určitý den a hodinu (např.  
15.11.2011 v 12,00 hod., prodleva je maximálně 30 min.), pokud podmínku hlášení nesplní, mohou být 
vyřazeni z evidence úřadu práce a nedosáhnou na dávky pomoci v hmotné nouzi (omluvit je může 
pouze potvrzení od lékaře).

 Ministerstvo práce a sociálních věcí tak rozjelo projekt, který má být další zbraní v boji proti 
nelegálnímu zaměstnávání. 

5. Změny v účetnictví pro rok 2012

 Od roku 2012 začínají obce odepisovat budovy škol, infrastrukturu a jiný investiční majetek. Velmi 
pravděpodobně se nějaká z nich dostane do situace účetní ztráty, i když bude hospodařit 
s rozpočtovým přebytkem. 

 Odpisy – ČUS č.708 – pozor změna ke dni 24.10.2011 ve způsobu odepisování (už ne 
zjednodušený odpis)! 

 Odpisy znamenají trvalé snížení hodnoty, vyjadřují opotřebení majetku za jedno účetní období, účtují 
se do nákladů a mají podstatný vliv na hospodářský výsledek účetní jednotky. Odpis bude pro obec 
nepeněžní náklad. Z výkazu zisku a ztrát půjde tedy zjistit celkovou výši odpisů. Tato informace by 
měla doplňkový charakter při porovnání s kapitálovým rozpočtem. Zjednodušeně řečeno, pokud budou 
kapitálové výdaje nižší než odpisy, nezajistila obec prostou reprodukci majetku, spotřebovává 
majetkovou podstatu (dluh na majetku).
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 Ministerstvo financí usiluje o změnu zákona o obcích, kde by zastupitelstva obcí měla schvalovat 
výkazy účetní. Výsledek hospodaření ale vzniká podstatně jinak, než přebytek či schodek rozpočtu.    

 Do konce roku 2011 musí mít obce schválený odpisový plán.

6. Hospodaření mikroregionu Bystřicko

a) Rozpočtové změny č.3/2011

 A.Holý přednesl členské schůzi rozpočtové změny č.3/2011 dle skutečných příjmů a výdajů za rok 
2011.

 Členská schůze tyto změny jednohlasně odsouhlasila (příloha č.2)

 Rozpočtová změna se týká cesty do Prahy na podporu novely zákona o RUD. V Praze se 21.9.2011 
konalo demonstrativní setkání a pochod starostů jako vyjádření požadavku, aby vláda schválila nový 
návrh o RUD. Setkání v Praze se zúčastnilo z mikroregionu Bystřicko 6 starostů z obcí Dalečín, 
Rovečné, Strážek, Věstín, Vír, Zvole a  J.Zemanová. Na cestu byl využit automobil SDH Vír.

Hlasování : Pro: 25     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

7. Diskuze a organizační záležitosti

a)  Dotace na projekt „Bystřicko čte dětem 2012“

 Na akci v roce 2012 je k dispozici 90 000,- Kč od Nadace OKD a 50 000,- od Fondu Vysočina –
v srpnu 2011 byly podepsány smlouvy. Až bude znám přesný harmonogram akce, bude se moci podat 
žádost na E.ON o 20-50 000,- Kč jako v roce 2011 (předběžně přislíbeno od p. Svobody z E.ONu) –
celkem na akci 160 000-190 000,- Kč

 Do konce října 2011 se mohly obce a školy nahlásit do akce. Přihlásilo se 15 obcí jako v roce 2011 
(Bystřice n.P. – 3 ZŠ a knihovna, Dalečín, Dolní Rožínka, Lísek, Písečné, Prosetín, Rozsochy, Rožná, 
Rovečné, Strážek, Sulkovec, Štěpánov n.S., Unčín, Vír, Zvole) +  3 nové obce (Blažkov, Ujčov a Velké 
Janovice), celkem tedy 18 obcí.

 Do konce listopadu 2011 budou ZŠ a obce informovány o přesné výši příspěvku na 1 čtení                      
a o podmínkách čerpání příspěvku na čtení. (odpovídá: J.Zemanová)

b) Příspěvek pro ZZS kraje Vysočina

 Přístroj na mechanizovanou masáž srdce, jehož zakoupení se projednávalo na členské schůzi 
č.1/2011, se dá pořídit již za 260 000,- (tedy o 140 000,- Kč levněji). ZZS kraje Vysočina nyní postačí, 
když se od obcí Bystřicka vybere 120 000,- a zbytek  financí si na přístroj obstará z jiných zdrojů. ZZS 
kraje Vysočina využije příspěvek podle dohody na nákup přístroje pro mechanizovanou masáž srdce  
nebo vrátí příspěvek do konce roku 2011 zpět obcím. V Novém Městě n.M. již tento přístroj pořídili.

 Na základě nových informací od ZZS kraje Vysočina byl začátkem října 2011 obcím rozeslán formulář 
dohody o poskytnutí příspěvku s průvodním dopisem a formulář na vyúčtování příspěvku za účelem 
zakoupení přístroje pro mechanizovanou masáž srdce. 

c) Dotace z Programu rozvoje venkova – 14.kolo

 Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby vyhlásil SZIF v říjnu 2011 –
uzávěrka žádostí 7.11.2011

 Po vyhlášení opatření III.2.1 byly všechny obce do 500 obyvatel informovány o podmínkách opatření           
a o způsobu podání žádosti.

 Obce, které mají zájem o pomoc s vyplněním žádosti, mohou kontaktovat kancelář mikroregionu 
Bystřicko (kontakt: 731 575 342, 566 590 399, mikroregionbystricko@centrum.cz)

d) Uzávěrka novin Bystřicko č.11/2011

 J.Zemanová informovala členskou schůzi, že v pondělí 14.11.2011 je uzávěrka novin Bystřicko 
č.11/2011. Do 14.11.2011 mohou obce posílat na email: mikroregionbystricko@centrum.cz své 
příspěvky a informace o akcích na prosinec.
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e)  Soutěž v kuželkách 2011/2012

 Členská schůze byla informována o soutěži v kuželkách na sezónu 2011/2012, která bude probíhat ve 
Sportovní hale v Bystřici n.P.

 Obcím bude rozesláno rozlosování a částečně doplněný rozpis soutěže v kuželkách 2011/2012 pro 
tým STAROSTOVÉ. Kdo bude mít zájem zúčastnit se soutěže v kuželkách, tak se napíše do 
rozpisu na daný termín a ten pošle zpět na email: mikroregionbystricko@centrum.cz. Každý termín je 
určen pro 4 hráče. (odpovídá: J.Zemanová)

      .....................................................           .....................................................
                          Mojmír Starý                  PaedDr. Šárka Kunčíková

          ......................................................
           Augustin Holý

                 předseda mikroregionu

Zapsala dne 4.11.2011

        .....................................................
    Ing. Jarmila Zemanová


