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3. 12. 2015 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná 

Přítomní: 

 19 zástupců členských obcí (Blažkov, Bukov, Dalečín, Horní Rožínka, Moravecké Pavlovice, 

Nyklovice, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, Střítež, Štěpánov n. S., Ubušínek, Unčín, 

Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Zvole) 

 3 hosté (Lenka Víchová – MěÚ Bystřice n. P., Karel Voneš – Radkov, Alena Boháčová – 

Štěpánov n. S.) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Přijetí nového člena Mikroregionu Bystřicko 

4. Jmenování inventarizační komise 

5. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko  

a) Rozpočtová změna 

b) Členské příspěvky na rok 2016 

c) Rozpočtové provizorium na rok 2016 

d) Rozpočtový výhled 2017-2018 

e) Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2015 

6. Informace o činnosti MAS Zubří země, o.p.s. 

7. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Činnost mikroregionu za rok 2015 

b) Plán činnosti mikroregionu na rok 2016 

c) Bystřicko čte dětem 2016 

d) Putovní letní kino 2016 

e) MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Bystřice n. P. 

f) Činnost Katastrálního úřadu v Bystřici n. P. od roku 2016 

g) Podání podnětu na kontrolu ke Krajské správě a údržbě silnic 

h) Projekt Svazu měst a obcí ČR „Centra společných služeb obcí“ 

i) Činnost Občanské bezpečnostní komise 

j) Poradenství v oblasti kácení stromů 

k) Příspěvek na žáka ZUŠ Bystřice n. P. 

8. Závěr jednání 

Členská schůze se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz prezenční listina. 
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Z Á P I S 

1. Zahájení 
 Libor Pokorný zahájil členskou schůzi v 16:05 hod. a přivítal všechny přítomné zástupce 

členských obcí a zástupce nové členské obce Radkov. 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

 Libor Pokorný seznámil členskou schůzi s programem, který byl následně jednohlasně 

schválen. 

Hlasování: Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

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

Štourač (Střítež), Šárka Kunčíková (Štěpánov n. S.). 

Hlasování: Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

3. Přijetí nového člena Mikroregionu Bystřicko 

 Přítomní členové předsednictva (A Holý, V. Tvarůžek, Š. Kunčíková, P. Kadlec, L. Pokorný, 
V. Husák) projednali žádost obce Radkov o členství v Mikroregionu Bystřicko a následně 
žádost jednohlasně schválili s účinností od 1. 1. 2016. 

Hlasování:  Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Obec Radkov byla přiřazena do oblasti mikroregionu č. 4 pro zastupování členem 
předsednictva. 

území  člen předsednictva 
4. Střítež, Rožná, Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, Strážek, Sejřek, 
    Věžná, Moravecké Pavlovice, Radkov  

Vlastimil Tvarůžek 

 

4. Jmenování inventarizační komise 

 Členy inventarizační komise byli navrženi: Augustin Holý, Mojmír Starý, Jana Vrbková 
(přítomna inventarizaci bude J. Zemanová). 

 Návrh byl jednohlasně schválen. Členové inventarizační komise budou v lednu 2016 
informováni o průběhu inventarizace (místo konání, datum). 

Hlasování:    Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

5. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) Rozpočtová opatření 

 Přítomní byli seznámení s rozpočtovou změnu č. 3. V rámci této rozpočtové změny je 
navýšen rozpočet na straně příjmů i výdajů celkem o 39.500 Kč na 904.645 Kč (příloha 1). 

Hlasování:  Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

b) Členské příspěvky na rok 2016 

 L. Pokorný navrhl, aby členský příspěvek na rok 2016 byl vzhledem k stále se navyšujícím 
aktivitám 23,-Kč/obyvatel (příloha 2).  

 Členská schůze schválila členské příspěvky na rok 2016 ve výši 23,- Kč/obyvatel. 

Hlasování:  Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 



3 / 6 

 

c) Rozpočtové provizorium na rok 2016 

 L. Pokorný nechal hlasovat o přijetí rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění: Do 
doby přijetí rozpočtu na rok 2016 bude Mikroregion hospodařit podle objemu příjmů 
a výdajů předchozího roku (příloha 3). 

Hlasování:  Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

d) Rozpočtový výhled na období  2017-2018 

 Přítomní byli seznámeni s navrženými rozpočtovými výhledy na následující dva roky 
(2017, 2018). Výhledově by měly příjmy i výdaje v roce 2017 činit 508 775 Kč a v roce 
2018 by měly činit 458 459 Kč (příloha 4). 

 Příjmy v roce 2017 a 2018: členské příspěvky ve výši 23,-Kč/obyv. 

 Výdaje v roce 2017 a 2018: běžné provozní výdaje  

 Rozpočtový výhled byl jednohlasně schválen. 

Hlasování:  Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

e) Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2015 

 J. Zemanová seznámila přítomné s konáním dílčího přezkoumání hospodaření DSO 
Mikroregion Bystřicko, které proběhlo 27. 10. 2015 bez závad. 

6. Informace o činnosti MAS Zubří země, o.p.s. 

 1. krok v čerpání finančních prostředků pro region: MAS získala 2. 12. 2015 osvědčení 
o splnění standardů MAS 

 2. krok: podání žádosti na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD 
– leden 2016 

 3. krok: schválení SCLLD – ½ roku od podání 

 4. krok: vyhlášení výzvy –  nejdříve 8-9/2016 v PRV, IROP 

 MAS bude rozdělovat finanční prostředky v těchto operačních programech: IROP, PRV, 
OPZ, OPŽP – realizace pouze na území CHKO (příloha 5). 

 Alokace:  

o IROP – 53,4 mil Kč 

o PRV – 31,8 mil Kč, 3 mil Kč na projekty spolupráce MAS 

o OPZ - 13,2 mil Kč 

o OPŽP – 7,5 mil Kč, pouze žadatelé z CHKO Žďárské vrchy 

                 CELKEM  108,9 mil Kč, z toho 105,9 mil Kč na rozdělení    

7. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Činnost mikroregionu za rok 2015 

 Členská schůze byla seznámena s činností MB za rok 2015 (příloha 6). 

b) Plán činnosti mikroregionu na rok 2016 

 Členská schůze byla seznámena s plánem činností MB na rok 2016 (příloha 7). 

c) Bystřicko čte dětem 2016 

 Přítomní byli seznámeni s konáním již devátého ročníku akce „Bystřicko čte dětem“ od 
ledna do dubna 2016. Na tento ročník získal mikroregion 90 000,- Kč (50 tis. Kč od Kraje 
Vysočina a 40 tis. Kč od E.ON) a 44 000,- Kč poskytne mikroregion (příspěvek 2.000,- Kč 
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na 1 čtení, spoluúčast 700,- Kč). Finanční prostředky budou rozděleny obcím a školám 
mikroregionu (příloha 8). Akce se zúčastní 3 nové obce (Strachujov, Věchnov, Ždánice) 
a celkem bude o 6 čtení více než v roce 2015.  

 Podrobné informace a podmínky poskytnutí příspěvku na čtení budou zúčastněným ZŠ 
a obcím do konce roku 2015 (termín: do 31. 12. 2015, zajistí: J. Zemanová). 

d) Putovní letní kino 2016 

 Od 13. 6. do 31. 8. 2016 se také plánuje konání třetího ročníku akce „Putovní letní kino“. 
V únoru bude podána žádost na Místní agendu 21 o 40.000,- Kč. Ze získané dotace budou 
hrazeny licence na promítání a bude zakoupen další dataprojektor, k dispozici na půjčení 
budou kompletní 2 sady vybavení. Bude možné tedy promítat ve dvou obcích zároveň. 

 Spoluúčast na 1 promítání bude 500 Kč. 

 Počet promítání a termíny je možné hlásit kvůli podání žádosti o dotaci do konce 
ledna 2016 v kanceláři mikroregionu osobně, telefonicky (566 590 399, 731 575 342) 
nebo e-mailem mikroregionbystricko@centrum.cz. 

e) MAP SO ORP Bystřice n. P. 

 MAP = místní akční plán vzdělávání bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, 
předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  

 Na území Bystřicka probíhaly v říjnu přípravné aktivity, které se týkali oslovení školských 
zařízení a jejich zřizovatelů. Do tvorby MAP se zapojilo 100 % škol zřizovaných na území 
SO ORP. V listopadu byla podána městem Bystřice n. P. (žadatel = nositel MAP) žádost 
o dotaci na tvorbu MAP. Tvorba MAP by měla po předběžném schválení začít od ledna 
2016. 

f) Činnost Katastrálního úřadu v Bystřici n. P. od roku 2016 

 Přítomní členové byli informování o fungování KÚ v Bystřici n. P. po 1. 1. 2016 (příloha 9). 

g) Podání podnětu na kontrolu ke Krajské správě a údržbě silnic 

 Na poslední členské schůzi upozornili někteří členové na problémy s úklidem kolem silnic. 
Zejména s problematickou komunikací ohledně výseku travin okolo silnic i v obcích, 
problémy s údržbou kanálů na krajských silnicích a problémy prohrnování komunikací 
v zimním období. Byli sepsány konkrétní problémy některých obcí (Blažkov, Bystřice n. P., 
Rovečné, Bukov) a 3. 12. 2015 byl poštou odeslán podnět na kontrolu ke Krajské správě 
a údržbě silnic do Jihlavy. 

h) Projekt Svazu měst a obcí ČR „Centra společných služeb obcí“ 

 Mikroregion předběžně projevil zájem o partnerství v připravovaném projektu SMO ČR, 
který navazuje na projekt Obce sobě a by měl být realizován od dubna 2016.  Projekt je 
zaměřen na vytváření tzv. Center společných služeb, které budou poskytovat obcím služby 
v oblasti veřejné správy, rozvoje území, právního a dotačního poradenství, ekonomických 
agend atd. Doba trvání projektu je plánována na 3 roky.  

 Projekt by formou přímé finanční výpomoci poskytoval příspěvky na mzdy odborných 
zaměstnanců v rozsahu min. 1,5 úvazku na jedno DSO. Spoluúčast bude v rozmezí 8 až 
15 %. Z vlastních zdrojů budou hrazeny ostatní provozní náklady. 

 Udržitelnost po ukončení projektu je zajištění 1 zaměstnaneckého úvazku po dobu 
1 roku. 
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i) Činnost Občanské bezpečnostní komise 

 OBK je orgán v rámci Mikroregionu Bystřicko, původně založený z iniciativy vedení  s.p. 
Diamo, o.z. Geam Dolní Rožínka a zástupců samospráv obcí, jejichž území je nějakým 
způsobem zasaženo činností Geam po vzoru OBK Dukovany. Postupně docházelo 
k rozšíření o monitoring činností spojených s jinými subjekty: 
o firma GSCaP – provádění geologického průzkumu pro umístění podzemního 

zásobníku plynu a jiné energetické projekty (k.ú. Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, 
Rožná) 

o ČEZ a.s. – výstavba centrálního meziskladu použitého jaderného paliva Skalka (k.ú. 
Střítež, Věžná, Sejřek) 

o SURAO (Správa uložišť radioaktivního odpadu) – výstavba podzemního výzkumného 
pracoviště (k.ú. Bukov) 

o SURAO – provedení geologického průzkumu pro umístění podzemního uložiště 
jaderných odpadů (k.ú. Střítež, Moravecké Pavlovice, Drahonín, Bukov, Olší, Sejřek, 
Věžná, Milasín) 

 Všechny tyto záměry jsou velice specifické v oboru, ve kterém se většina představitelů 
samospráv orientuje pouze okrajově, na druhé straně jde o projekty, které by při jejich 
případné realizaci zcela zásadně ovlivnily dění nejen v dotčených obcích, ale i širším 
regionu v časově dlouhodobém horizontu. Proto je velmi  důležité, aby obce měli pro své 
rozhodování co nejvíce objektivních a laicky srozumitelných podkladů, nebo interpretací 
výstupů z jednotlivých studií či průzkumů a zároveň měly možnost aktivně do těchto 
procesů zasahovat prostřednictvím nezávislých odborníků. Na jednání OBK s vedením 
SURAO se dohodly  dvě možné varianty jak zajistit zejména finanční pokrytí výdajů 
spojených s činností těchto odborníků. SURAO buď uzavře smlouvy o spolupráci 
a poskytnutí úhrad s každou z dotčených obcí jednotlivě, nebo pouze s OBK, která bude 
všechny potřebné úkony zajišťovat společně. V tomto případě bude potřebný souhlas 
Mikroregionu, přes který by měly být i prováděny platby za uvedené služby.  

j) Poradenství v oblasti kácení stromů 

 Agentura ochrany přírody a krajiny posoudí stav stromů a vydá závěr, zda 
doporučuje nebo nedoporučuje kácení, nezávislé ohledání stromů. 

 Kontakt na AOPK: RNDR. Svatava Hausvaterová, dendrologie OPŽP, Havlíčkův Brod, 
569 408 262, 724 303 532 

 Stanovisko ke kácení vydává příslušný MěÚ – odbor životního prostředí – Ing. Kristýna 
Balážová, Ph.D. – tel.: 566 590 301, e-mail: kristyna.balazova@bystricenp.cz. 

k) Příspěvek na žáka ZUŠ Bystřice n. P. 

 Š. Kunčíková informovala přítomné o nespokojenosti s placením příspěvku také na žáka 
ZUŠ detašovaného pracoviště ve Štěpánově n. S. Příspěvek je také požadován po žácích 
detašovaných pracovišť v Dalečíně a Strážku. Dotčení zástupci obcí požadují na příští 
členské schůzi vysvětlení a přehled rozúčtování od zřizovatele či statutárního zástupce 
ZUŠ a také zaslání slíbené Výroční zprávy za rok 2014, kterou někteří doposud 
neobdrželi. 

8. Závěr jednání 

 Libor Pokorný poděkoval všem přítomným členům za účast a popřál jim pokojné prožití 
vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2016. 
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……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
            Radek Štourač                 PaedDr. Šárka Kunčíková         Libor Pokorný 

                                                                                                                                   předseda mikroregionu 

 

 

 

 

Zapsala: 

 

 

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


