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Přítomní:  

 19 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Chlum-

Korouhvice, Lísek, Milasín, Rodkov, Rozsochy, Rožná, Strážek, Střítež, Sulkovec, Ujčov, Věchnov, 

Věžná, Vír, Zvole) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

 a) zpráva o přezkoumání dílčího hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2013 

4. Odkoupení vlastnických práv na fotografie od firmy Sprint Olomouc 

5. Projekt Svazu měst a obcí ČR (Podpora meziobecní spolupráce) 

6. Společný odběr plynu za zvýhodněnou cenu 

7. MAS Zubří země, o.p.s. 

a) projekt spolupráce na pasportizaci a úpravu studánek 

b) příprava podkladů Integrované strategie rozvoje území 2014 – 2020 

8. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) Bystřicko čte dětem 2014 

b) návštěva starostů z Vranovského regionu 19. 9 – 21. 9. 2013 

c) soutěž v kuželkách 2013/2014 

d) zapůjčení dataprojektoru s plátnem 

e) nové webové stránky 

f)  projektový záměr na putovní letní kino po obcích mikroregionu 

g) projektový záměr na vybudování domova důchodců v obci Vír 

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

Z Á P I S 

1. Zahájení 

 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 16:10 hodin a přivítal všechny přítomné zástupce 

členských obci Vír. 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

 Augustin Holý seznámil členskou schůzi s programem, který byl následně jednohlasně schválen. 

 Členská schůze dále schválila zapisovatele Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu: Libor 

Pokorný (Rožná), Pavel Smolík (Rodkov). 

Hlasování :  Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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3. Hospodaření mikroregionu Bystřicko 

a) Zpráva o přezkoumání dílčího hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2013 

 Členská schůze vzala na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za rok 

2013, kterou provedla dne 16. 9. 2013 Marie Ifrahová, pověřená osoba – kontrolor pověřený 

řízením přezkoumání, oddělení kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina (viz příloha č. 1). 

 Závěr zprávy: Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2013 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

4. Odkoupení vlastnických práv na fotografie od firmy Sprint Olomouc 

 Koncem roku 2012 vznikl soubor panoramatických pohlednic a pohlednic se znaky obcí 

Mikroregionu Bystřicko. Některé fotografie pořídil přímo fotograf z firmy Sprint Olomouc. Tyto 

fotografie je možné odkoupit v ceně 200 – 250 Kč podle množství. Fotografie mohou být použity 

na webové stránky mikroregionu nebo na další propagační materiály. 

 Členská schůze jednohlasně odsouhlasila, že budou do dalšího termínu konání členské schůze 

zjištěny informace o rozsahu zakoupené licence a zpracován soubor navržených fotografií 

k odkoupení (zajistí: J. Zemanová, termín: do prosince 2013). 

5. Projekt Svazu měst a obcí ČR 

 Členská schůze byla informována o připravovaném projektu Svazu měst a obcí ČR (Podpora 

meziobecní spolupráce), jehož dílčí část bude realizována ve spolupráci s Městem Bystřice n. P.  

 Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech 

územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné 

podpory motivujících starostů (K. Pačiska a A. Holý) z daného území a metodické podpory ze 

strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro 

diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké 

jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně 

řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. 

 Město Bystřice n. P. uvažuje o začlenění do pracovního týmu současného zaměstnance 

Mikroregionu Bystřicko (pracovní poměr na dobu určitou od 11/2013 do 5/2015). Stávající 

pracovní smlouva se nemusí zrušit, je možné si vzít po tuto dobu neplacené volno. Zaměstnanec 

mikroregionu bude i nadále plnit stávající pracovní povinnosti. 

6. Společný odběr plynu za zvýhodněnou cenu 

 Dne 9.5.2013 seznámil S. Loukota (Bystřická tepelná s.r.o.) členy předsednictva Mikroregionu 

Bystřicko s možností, že by se obce MB mohly připojit k Městu Bystřice n. P. a odebírat společně 

plyn či později i elektrickou energii za výhodnou cenu pro velkoodběratele. Tento systém je již 

předběžně domluven u stávajícího dodavatele plynu – Jihomoravské plynárenské. Cena za plyn je 

v současné době pro Bystřici n. P. 705,- Kč/MWh bez DPH (21 %). Další informace poskytne p. 

Loukota – tel.: 603 182 814, email: teplobystrice@seznam.cz 

 Koncem srpna 2013 byl sestaven přehled množství odběru plynu za obce a některé ZŠ (13 obcí - 

Sulkovec, Ždánice, Rožná, Zvole, Věchnov, Lísek, Rozsochy, Dalečín, Unčín, Blažkov, Prosetín, Ujčov, 

Vír a 4 ZŠ a MŠ - MŠ Olešínky, ZŠ Zvole, Prosetín, Vír). 

 Objem spotřeby: 1.436.931 KWh, 136.035 m3 

 Tento přehled množství odběru, který bude sloužit pro další vyjednávání s Jihomoravskou 

plynárenskou, byl poslán této firmě prostřednictvím S. Loukoty (Bystřická tepelná s.r.o.). 

 Do zahájení členské schůze nebyla zjištěna společná cena za plyn (zajistí: J. Vojta, termín: do 

18.10.2013).  

http://www.obcesobe.cz/
http://www.obcesobe.cz/
mailto:teplobystrice@seznam.cz
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7. MAS Zubří země, o.p.s. 

a) Projekt spolupráce na pasportizaci a úpravu studánek 

 Dne 2.7.2013 byla podána žádost na projekt „Znám křišťálovou studánku...“ do Programu rozvoje 

venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Hlavním cílem projektu je pasportizace              

a obnova 21 studánek na území MAS Zubří země a 17 studánek na území MAS Rokytná - okolí 

Moravských Budějovic (viz příloha č. 2). 

 Zatím známe 16 studánek, které se budou obnovovat, dalších 5 studánek bude známo po 

oslovení veřejnosti a obcí. V současné době již projevila zájem obec Ubušínek a Sulkovec. 

 Byla domluvena spolupráce se ZŠ Unčín, Vír, Bystřice n. P., Nedvědice, Štěpánov n. S., Rozsochy, 

Prosetín, Dolní Rožínka, Nové Město n. M., Věcov, Jimramov a dále s organizacemi Vodárenská 

a.s., Lesy ČR a Správa CHKO Žďárské vrchy. 

 Dne 24. září proběhla v Praze veřejná obhajoba projektů, rozhodnutí o schválení projektu bude 

známo v říjnu - listopadu 2013 a předpokládaná realizace od 3/2014 do 6/2015. 

b) Příprava podkladů pro ISRÚ 2014-2020 

 Vzhledem k současné politické situaci je neustále odkládán termín pro schválení závazné 

metodiky pro zpracování ISRÚ. Dále zatím ani není schválena evropská legislativa, která se týká 

dotací na období 2014 – 2020 (až koncem roku 2013). Na to navazují dokumenty ČR, které budou 

schváleny až začátkem roku 2014. Z toho důvodu nestihneme schválit ISRÚ v prosinci 2013 

v zastupitelstvech 69 obcí MAS Zubří země. V prosinci bude všem obcím k seznámení poslána 

pracovní verze analytické a strategické části ISRÚ.  K tomuto dokumentu se budou moci obce 

vyjádřit. Připomínky budou zapracovány do konečné verze, která bude obcím předložena 

v březnu 2014. 

 1. výzva pro předkládání strategií MAS bude nejdříve v červnu 2014.  

8. Diskuze a organizační záležitosti 

a) Bystřicko čte dětem 2014 

 Na rok 2014 má MB k dispozici zatím 50 000,- Kč od Kraje Vysočina, Nadace OKD dotaci na čtení 

neschválila. Předběžně je přislíbeno 50 000,- Kč od společnosti E.ON. Je možné také získat 

finanční prostředky od MAS Zubří země, která bude rozdělovat až 100 000,- Kč na dětské akce 

v rámci tréninkové výzvy. Ta bude vyhlášena v listopadu 2013. 

 Obce a ZŠ budou informovány o novém ročníku čtení a jeho podmínkách na konci října 2013.  

 Do 6.12.2013 nahlásí obce a ZŠ počet čtení a termín (kvůli poslání žádosti na E.ON). 

b) Návštěva starostů z Vranovského regionu 19. 9 – 21. 9. 2013 

 Návštěvy se zúčastnilo 16 starostů a starostek z Vranovského regionu. Návštěva měla velký 

úspěch i vzhledem k zájmu starostů z Mikroregionu Bystřicko, kteří je mikroregionem provázeli  

a dělali kolegům společnost. 

 Na členské schůzi byly promítnuty fotky a video z návštěvy. 

c) Soutěž v kuželkách 2013/2014 

 Členská schůze byla informována o soutěži v kuželkách na sezónu 2013/2014. 

 Obcím bylo rozesláno rozlosování a částečně doplněný rozpis soutěže v kuželkách na rok 2013 
pro tým STAROSTOVÉ. Každý, kdo bude mít zájem zúčastnit se soutěže v kuželkách, 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) 

 Aktuální rozpis je umístěn na webu: http://www.bystricko.cz/soutez-v-kuzelkach-sezona-2013-
2014/ 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/2
mailto:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://www.bystricko.cz/soutez-v-kuzelkach-sezona-2013-2014/
http://www.bystricko.cz/soutez-v-kuzelkach-sezona-2013-2014/
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d) Zapůjčení dataprojektoru s plátnem 

 Od srpna 2013 si mohou obce MB zapůjčit v kanceláři nový dataprojektor BenQ MS502                       

a Tripod plátno š200 x v151.  Zapůjčení bude evidováno v záznamové knize. 

e) Nové webové stránky MB 

 Od srpna 2013 mají webové stránky Mikroregionu Bystřicko  www.bystricko.cz nový a 

moderní vzhled. Novinkou je funkční kalendář akcí Bystřicka, kde je možné akce filtrovat podle 

zaměření a data a přímo vkládat nové akce.  Na webu je také k prolistování aktualizovaná verze 

Inforočenky 2013 – 2014 Bystřice nad Pernštejnem, která byla vydána koncem roku 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

             Obrázek 1: Původní web                                                    Obrázek 2: Nový web 

f) Projektový záměr na putovní letní kino po obcích mikroregionu 

 L. Stalmach informoval členskou schůzi o návrhu na společný projekt – putovní letní kino po 

obcích MB. Podobné promítání filmů funguje v obci Křižánky. Do příští členské schůze je nutné 

zjistit podmínky pro provozování letního kina a pro autorská práva na filmy (zajistí: J. Zemanová, 

termín: do prosince 2013). 

g) Projektový záměr na vybudování domova důchodců v obci Vír 

 L. Stalmach informoval členskou schůzi o připravovaném záměru – vybudovat z opuštěného 

hotelu Siesta domov důchodců. Vznikla by nová akciová společnost vlastněná obcemi. 

 

       .....................................................  .....................................................  ..................................................... 

                          Libor Pokorný   Pavel Smolík                                 Augustin Holý 

                                                                                                                                                  předseda mikroregionu             

Zapsala dne 4. 10. 2013 

  

         .....................................................    

          Jarmila Zemanová      

http://www.bystricko.cz/
http://www.bystricko.cz/kalendar-akci-bystricka/

