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8. 9. 2015 v 16:00 hod., v zasedací místnosti OÚ Dolní Rožínka 

Přítomní: 

 19 zástupců členských obcí (Blažkov, Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dolní Rožínka, Lísek, 

Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov n. S., Ubušínek, Ujčov, 

Unčín, Věžná, Zvole) 

 3 hosté (Mgr. Lenka Víchová – MěÚ Bystřice n. P., Ing. Blanka Svobodová – MěÚ Bystřice n. P., 

Mgr. Milada Krásenská – ředitelka ZUŠ Bystřice n. P.) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Financování ZUŠ – Ing. Blanka Svobodová, Mgr. Milada Krásenská 

4. Akční plán rozvoje území správního obvodu ORP Bystřice n. P. – Mgr. Lenka Víchová 

Servisní centrum – výsledky poptávky a návrh řešení 

5. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko  

a) Rozpočtová změna 

b) Mimořádné členské příspěvky za Putovní letní kino 

6. Diskuse a další organizační záležitosti 

c) MAP SO ORP Bystřice n. P. 

d) Podmínky pro letní kino na rok 2016 

e) Podmínky půjčování nového vybavení – trampolína a skákací hrad 

f) Informace z jednání v Praze o návrhu zákona na hlubinné úložiště vyhořelého paliva 

g) Vyhodnocení společných akcí a návštěvy ze Slovenska 

h) Další informace 

7. 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 členskou schůzi v 16:05 hod. a přivítal všechny přítomné zástupce 

členských obcí. 

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 
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 Členská schůze dále schválila zapisovatele Ing. Ivu Gregorovou a ověřovatele zápisu: 

Mgr. Josef Vojta (Bystřice n. P.), PaedDr. Šárka Kunčíková (Štěpánov n. S.). 

Hlasování :  Pro: 17     Proti: 0     Zdržel se: 2     Nehlasoval: 0 

3. Financování ZUŠ 

 Mgr. Milada Krásenská uvedla, že kapacita školy je 405 mít, z toho v loňském roce bylo 203 

žáků přespolních. M. Krásenská přítomné seznámila s tím, že zřizovatel (Kraj Vysočina) 

předal ZUŠ městu Bystřice. Pokud by škola nebyla převedena na město, hrozilo by její 

zrušení. V současné době není škola schopna financovat plně výjezdy žáků na koncerty, 

nákup nových nástrojů a zaplacení údržby všech nástrojů. 

 Přesný počet žáků z jednotlivých obcí Mikroregionu Bystřicko bude stanoven 30. 9. 2015, kdy 

se uzavírá příjem žáků ke studiu. 

 Podpora SRPŠ financuje noty a kopírování not žákům, dechovku a výjezdy žáků na koncerty. 

 Po přepočtu, dle loňských dat, by příspěvek na 1 žáka z konkrétní obce činil 600 Kč. 

 Již nyní rodiče platí školné v základní výši. Zbylé náklady (cca 600 Kč na žáka) by měly 

doplácet obce. Pokud obce příspěvek nebudou proplácet, bude nutné, aby částku doplatili 

rodiče na pokladně MěÚ Bystřice n. P. Případně, pokud obce budou tento příspěvek proplácet 

obce pouze rodičům, dostanou rodiče na pokladně MěÚ Bystřice n. P. účtenku o zaplacení, 

kterou si nechají proplatit na své obci. 

 Přítomní schválili, že rozhodnutí o financování ZUŠ bude ponecháno na rozhodnutí 

zastupitelstev jednotlivých obcí 

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

4. Akční plán rozvoje území SO ORP Bystřice n. P. 

 Lenka Víchová představila obsah akčního plánu, který vychází z rozvojové strategie – 

Souhrnného dokumentu projektu Obce sobě. Akční plán je sestaven na období 2016 – 2017 a 

obsahuje 11 rozvojových aktivit. Z oblasti školství se jedná o projekt meziobecní spolupráce 

při financování DDM, projekt meziobecní spolupráce v oblasti řešení mzdové agendy a využití 

prostor pro mimoškolní aktivity.  

 Oblast sociálních služeb je převážně v gesci odboru Sociálně právního a zdravotnictví, při 

MěÚ Bystřice nad Pernštejnem. Hlavními projekty pro uvedené období bude sestavení 

komunitního plánu a vydání katalogu sociálních služeb. Projektem meziobecní spolupráce je 

záměr vytvoření sociálního podniku. 

 Oblast cestovní ruch je řešena projekty Destinační management a Navigační systém 

v regionu.  

 Celé znění akčního plánu SO ORP Bystřice nad Pernštejnem naleznete na www.bystricko.cz – 

pod záložkou Projekty a akce – SMO. 

Servisní centrum 

 Rozpracování návrhu vzniku servisního centra při kanceláři Mikroregionu Bystřicko započalo 

již dotazníkovým šetřením na počátku roku 2015. Z šetření vyplynul největší zájem o dotační 

poradenství, poradenství legislativní a právní (informovanost o změnách), veřejné zakázky, 

agenda vodovodů a kanalizací a rozvoj obce. Z uvedené poptávky byl sestaven harmonogram 

možný činností, které by kancelář Mikroregionu byla schopna vykonávat, a byl sestaven 

http://www.bystricko.cz/
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projekt vzniku servisního centra, který bude podkladem pro žádost o dotační podporu 

v programu PILOT MPSV. 

 Na základě poptávky bude web Mikroregionu Bystřicko rozšířen o sekci Legislativa a Dotace. 

Úvodní školení pro starosty bude probíhat 1x ročně + doplňková školení na vyžádání (za 

účasti odborníků z příslušného odboru MěÚ Bystřice nad Pernštejnem). 

 Agenda vodovodů a kanalizací vzhledem k rozsahu prací není za stávající personální kapacity 

Mikroregionu Bystřicko možná. Roční a jiné zjednodušené výkazy vodovodů by bylo možné 

zpracovávat pracovníkem Mikroregionu Bystřicko, za úhradu mimořádným příspěvkem. 

 Starostové byli dále upozorněni na dokument „Program rozvoje obce“ neboli strategický 

rozvojový dokument obce, který bude podmínkou při žádosti o dotace v některých 

operačních programech v následujícím období. Strategický rozvojový dokument obce vychází 

z potřeb a limitů každé obce a navrhuje cíle a následné projekty, které obec bude řešit během 

následujících 5 – 7 let. Pro tvorbu „Plánu rozvoje obce“ může starostům pomoci aplikace 

www.obcepro.cz, kde je manuál na tvorbu tohoto plánu. V případě zájmu o pomoc s tvorbou 

nebo konzultaci strategického plánu obce se můžete obrátit na Lenku Víchovou 

lenka.vichova@bystricenp.cz, tel.: 566 590 344.  

5. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) Rozpočtová změna 

 Libor Pokorný zástupcům obcí sdělil, že bylo nutné zpracovat rozpočtovou změnu č. 2. 

V rámci této rozpočtové změny je zvýšen rozpočet na straně příjmů celkem o 29 263 Kč. 

Rozpočtová změna na straně výdajů činí 32 740 Kč. (viz příloha č. 1) 

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

b) Mimořádné členské příspěvky za Putovní letní kino 

 Přítomní byli seznámeni s mimořádným členským příspěvkem v rámci akce „Putovní letní 

kino“ ve výši 30% ze skutečné ceny za licenční poplatky zúčastněné obce. (viz příloha č. 2)  

 Konečná výše mimořádného členského příspěvku bude pro obec stanovena takto: od 

stanoveného mimořádného členského příspěvku budou odečteny příspěvky občanů, 

které se v obci při promítáních vybraly.  

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

6. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) 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. Tomuto 

zaměření odpovídá území realizace (SO ORP) i výběr partnerů pro realizaci MAP a 

zaměření sběru dat. 

 MŠMT na základě podmínek stanovených EU pro následující dotační období 2014 – 2020 

vydalo rozhodnutí o tvorbě MAP pro každý SO ORP. Záměry školských zařízení, které 

chtějí být podpořeny financováním z IROP nebo OP VVV budou muset být zahrnuty 

v místním akčním plánu (MAP). Tvorba místního akčního plánu bude probíhat od ledna 

2016 a je nutné zapojení všech subjektů (škol, zřizovatelů), kteří chtějí v následujícím 

http://www.obcepro.cz/
mailto:lenka.vichova@bystricenp.cz
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
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období čerpat dotace na tvrdé nebo měkké projekty ve svých školách. Přípravné aktivity, 

které se týkají oslovení školských zařízení a jejich zřizovatelů, budou probíhat již od 

října 2015. Před podáním žádosti musí být deklarováno zapojení zástupců min. 70% škol 

zřizovaných na území SO ORP. V současné době probíhá v území vyjednávání o budoucím 

nositeli/žadateli MAP (obce, mikroregion/DSO, MAS) a partnerech při tvorbě MAP. Podle 

omezení (požadavek na výši obratu) stanovených v pravidlech výzvy na MAP, je jako 

žadatel na zpracování MAP vyloučen Mikroregion Bystřicko a MAS Zubří země. Členské 

obce se dohodly, že jako žadatele na zpracování MAP za SO ORP Bystřice n. P. podpoří 

město Bystřice n. P. Budou osloveny nečlenské obce Radkov a Skorotice k vyjádření 

stanoviska k žadateli na zpracování MAP za SO ORP Bystřice nad Pernštejnem. 

b) Podmínky pro letní kino na rok 2016 

 V loňském roce se promítalo v 9 obcích Mikroregionu Bystřicko. V letošním roce to bylo již 

v 21 obcích a promítlo se celkem 54 filmů. Promítalo se od 19. června do 31. srpna 2015. 

Pro příští rok bude možné plánovat promítání letního kina od 13. 6. 2016 do 31. 8. 2016. 

 Z důvodu vysoké finanční náročnosti akce v letošním roce, nebude moci mikroregion 

financovat celou akci z vlastních zdrojů. Pro příští rok bude nutné vybírat mimořádný 

členský příspěvek ve výši cca 500 Kč na 1 promítání. 

 Pro příští rok bude Mikroregion Bystřicko žádat o dotaci v rámci Místní Agendy 21 

v kategorii D. Bude tedy možné získat až 60 000 Kč dotaci. Z této dotace by mikroregion 

zakoupil druhý dataprojektor. 

c) Podmínky půjčování nového vybavení – trampolína a skákací hrad 

 Půjčovné bude 500 Kč za skákací hrad a 500 Kč za trampolínu. Tyto částky budou hradit 

případné opravy poškození tohoto vybavení. 

 Bude zajištěn systém půjčování obcím na jejich akce. Obce budou žádat o zapůjčení. 

Skákací hrad a/nebo trampolína budou půjčeny té obci, která dříve podá žádost. Pokud 

bude více obcí v jeden termín a některá z nich měla hrad již půjčena, bude mít přednost ta 

obec, která hrad nebo trampolínu zapůjčeny ještě neměla. 

d) Informace z jednání v Praze o návrhu zákona na hlubinné úložiště vyhořelého paliva 

 Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, jejímiž členy jsou také starostové ze 

všech lokalit navrhovaných pro vybudování hlubinného úložiště, projednávala v úterý 

25. srpna 2015 věcný záměr zákona o hlubinném úložišti, který bude v září 2015 

předložen Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii. Návrh věcného záměru 

zákona řeší v první řadě posílení pravomocí obcí při procesu výběru vhodné lokality pro 

hlubinné úložiště, kdy by obce na základe místního referenda vydávaly stanovisko 

k návrhu na stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kury. Tato 

možnost v dosavadních zákonech chybí. Nedílnou součástí návrhu je také řešení 

kompenzací obcím – stanovení ročního příspěvku z jaderného účtu, který by náležel 

obcím, na jejichž katastru by bylo stanoveno chráněné území a obcím v nejbližším okolí. 

Tato část návrhu byla většinou schválena, ale při hlasování nezvedl ruku ani jediný 

zástupce ekologických organizací. 

e) Vyhodnocení společenských akcí a návštěvy ze Slovenska 

 Libor Pokorný všechny přítomné seznámil s průběhem Her bez hranic 2015 a návštěvy 

slovenských starostů. Poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci těchto dvou 

akcí a obcím, které daly dary slovenským kolegům i soutěžícím Her bez hranic. 
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f) Další informace 

 Augustin Holý všechny přítomné varoval před společností Alfa šrot, která přijímá kovy, 

avšak opakovaně nevyplácí za ně peníze. Tento problém má více obcí Mikroregionu 

Bystřicko. 

 A. Holý také upozornil 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. Přítomní 

souhlasili se sepsáním všech problémů dotčených obcí (do konce září 2015 dílčí 

problémy budou zaslány na email mikroregionu) a podání podnětu na kontrolu ke 

Krajské správě a údržbě silnic.  

 Vlasta Grohová upozornila na pozvánku na seminář s názvem „Chytrý úřad“, který bude 

zaměřen standardní ICT nástroje pro úřady a organizace samospráv. Seminář se uskuteční 

v pondělí dne 5. 10. 2015 od 09:00 hodin, v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v 

Jihlavě, Sál B 3.16. Registrace na seminář zde. 

7. Závěr jednání 

 Libor Pokorný poděkoval všem přítomným členům za účast. Dále poděkoval Zdeňku 

Horákovi za poskytnutí prostor pro konání zasedání. 

 

 

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
            Mgr. Josef Vojta               PaedDr. Šárka Kunčíková         Libor Pokorný 

                                                                                                                                   předseda mikroregionu 

 

 

 

 

Zapsala dne 14. 9. 2015: 

 

 

…………………………… 
 Ing. Iva Gregorová 

https://docs.google.com/forms/d/1xsbpptTobaVRDNQh-SlpaJS5J4FrFmiCMzX7Q9p7GO4/viewform

