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1. 3. 2016 v 16:00 hod., zasedací místnost ÚM Strážek 

Přítomní: 

 23 zástupců členských obcí (Bukov, Bystřice nad Pern., Dolní Rožínka, Horní Rožínka, 

Milasín, Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Rodkov, Rovečné, Rožná, Strachujov, Strážek, 

Střítež, Štěpánov n. S., Ujčov, Unčín, Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, 

Ždánice) 

 4 hosté (Oblastní charita Žďár nad Sázavou – ředitelka paní Ing. Jana Zelená a paní Mgr. Jana 

Kincová Křížková, PKV Build s.r.o. - Ondřej Vaněk, Kraj Vysočina - Mgr. Jiří Bína) 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Financování sociálních služeb Krajem Vysočina, Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

4. Kotlíkové dotace, Revize kotlů a Energetické štítky budov 

5. Hospodaření mikroregionu 

a) Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 

b) Rozpočet na rok 2016 

c) Darovací smlouvy  

d) Zvýšení limitu na rozpočtová opatření - předsednictvo 

6. Informace MAS zubří země, o.p.s. 

7. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Zrcadlení – putovní výstava fotografií po obcích Mikroregionu 

b) Domácí hospic Vysočina, o.p.s. – možnost zřízení pobočky na Bystřicku 

c) Hry bez hranic 2016 

d) Dodatek k mandátní smlouvě 

e) Panatec s.r.o. – Chytrý úřad (dotace z OPZ) 

f) Projekt SMO ČR  

8. 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 

 Předseda Mikroregionu Bystřicko Libor Pokorný zahájil členskou schůzi v 16:00 hod. a 
přivítal všechny přítomné zástupce členských obcí i přítomné hosty. 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

 Libor Pokorný seznámil členskou schůzi s programem, který musel být mírně pozměněn 
v důsledku toho, že se opozdil pan Bína z KÚ Vysočina, došlo tedy ke sloučení 3. a 5. bodu 
programu, bylo rozhodnuto, že nejdříve vystoupí zástupci Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 
Program byl po této změně jednohlasně schválen.  

Hlasování: Pro: 23     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Členská schůze dále schválila zapisovatele Mgr. Veroniku Palečkovou a ověřovatele zápisu: 
Zdeněk Horák (Dolní Rožínka) a Mojmír Starý (Zvole).  

Hlasování: Pro: 23     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

3. Financování sociálních služeb Krajem Vysočina  
a informace Oblastní charity Žďár nad Sázavou  

 Jako první z hostů se slova ujala paní Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou, která přítomným krátce představila činnost a vznik Oblastní charity ve Žďáře a 
jednotlivé služby, které Oblastní charita poskytuje svým klientům. Jedná se o tyto sociální 
služby: středisko Charitní pečovatelské služby v Bystřici (služba je poskytována seniorům 
do 15 km od Bystřice a je jimi částečně hrazená), Domácí hospicová péče (zdravotnické 
služba částečně krytá ze zdravotního pojištění, je poskytována lidem v terminálním stádiu), 
osobní asistence (poskytována lidem s dlouhodobým onemocněním nebo postižením, je jimi 
částečně hrazena), denní stacionář Rosa (služba je učena pro osoby s mentálním nebo 
kombinovaným postižením, je uživatelem částečně hrazena), sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi (určeno pro rodiny, které potřebují pomoc při zvládání běžného života, 
je zdarma), centrum služeb pro podporu duševního zdraví Klub v 9 (pro osoby 
s duševním nebo kombinovaným postižením, jednou z aktivit je například dílna, služba je 
zdarma), centrum aktivizačních služeb pro seniory Včela (za službou mohou dojíždět i 
klienti z okolí Bystřice nad Pernštejnem, je poskytována zdarma), nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Nadosah (řešeny problémy mladých lidí, je jim poskytována pomoc, 
služba je zdarma) a další služby, které ale již nejsou sociální sl. dle zákona. Z dalších služeb 
byla jmenována Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi a Centrum prevence.  

 Poté se již ujala slova paní Mgr. Jana Kincová Křížková, která přítomné seznámila se 
systémem financování sociálních služeb. Od roku 2015 finance z MPSV rozdělují kraje a od 
roku 2016 z nařízení Evropské komise jsou sociální služby vnímány jako služby v obecně 
hospodářském zájmu financované tzv. vyrovnávací platbou. Jedná se o maximální výši 
veřejné podpory, kterou může poskytovatel sociální služby v obecném hospodářském 
zájmu získat na předem definovaný výkon (např. úvazek) poskytované sociální služby. 
Pro každý druh služby je stanoven vzorec výpočtu. Stanovený podíl financování, i jeho 
výpočet, na určitý druh služby byl prezentován v rámci prezentace, ale tyto informace lze 
také získat ze Zásad pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 na 
stránkách Kraje Vysočina (příloha č. 1). Výpočet se ve stručnosti provádí tak, že se odečtou 
příjmy od uživatelů a vychází se čistě z veřejných zdrojů. Uvedené procento 
spolufinancování (pečovatelská služba např. 40%) musí být pokryto od obcí nebo jinde, 
ale v současné době na to není žádný právní nárok, vše je na dobré vůli obce. Služby, které 
nejsou ve Střednědobém plánu Kraje Vysočina, nemohou být podpořeny. V současné době 
jsou tedy tři základní finanční zdroje, ze kterých mohou být sociální služby 

http://www.kr-vysocina.cz/dotacni-rizeni-mpsv-na-rok-2016/d-4069057/p1=70327
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financovány. Jsou to Vyrovnávací platby (MPSV, Kraj, obce, ÚP a další veřejné zdroje), 
platby od uživatelů (jen u některých služeb) a ostatní zdroje (dary, úroky, sbírky atd.).  

 Na základě výše zmíněných informací byla předsedou Mikroregionu zahájena diskuze na 
téma, co se stane, pokud požadované procenta Oblastní charita nezíská. Na tento dotaz však 
nikdo z Oblastní charity neuměl odpovědět, proto byl po svém příjezdu o odpověď požádán 
pan Mgr. Jiří Bína. Každopádně bylo poděkováno těm obcím, které již na sociální služby 
přispívají a podílí se tak na jejich spolufinancování. Byl také vznesen dotaz, proč obce nejsou 
informováni o tom, kteří jejich občané nějakou sociální službu využívají. Odpověď Charity 
byla, že mají ze zákona povinnou mlčenlivost a mohou tedy sdělovat jen počet uživatelů 
z dané obce.  Jméno mohou sdělit jen v případě, že si na tom obec trvá a klient s tím souhlasí. 
Více informací k tématu naleznete v přiložené prezentaci (příloha č. 2).  

 Mgr. Jiří Bína byl po svém příjezdu ihned vtažen do probíhající diskuze. Na dříve vznešený 
dotaz odpověděl, že nyní již dlouhodobě část obcí na financování sociálních služeb přispívá 
(zejména ty, které samy provozují nějakou sociální službu a nesou tedy díl nákladů). Dříve 
byl podíl z rozpočtů obcí menší nebo nebyl vůbec a Oblastní charita na služby tedy dostávala 
více peněz státních, což v současné době již není únosné. Došlo tedy ke změně systému 
financování sociálních služeb a přešlo se na Vyrovnávací platby, kde jednotliví 
poskytovatelé dostanou za určitý stejný druh služby stejné finance, již neplatí, že by někdo 
dostal více a někdo méně. Obce se zatím na spolufinancování podílí částkou asi 100 mil. Kč 
ročně. Pokud by tyto peníze od obcí nebyly, došlo by ke značnému omezení celého systému 
poskytování sociálních služeb. Pokud se Oblastní charitě vypočtené podíly nepodaří získat, 
nebude sice sankcionována, ale do budoucna dostane o to méně peněz na provoz. Tím budou 
sníženy nejen úvazky pracovníků, ale také se zmenší počet poskytovaných sociálních služeb, 
v letošním roce však ještě platí systém přechodový. Opět se rozpoutala diskuze na téma, že 
každoročně stále více plateb přechází na obec, které na sociální služby přispívají, ale dle 
svých možností.  Vzniká tak stále větší tlak na obecní rozpočty. Starostové s tímto 
argumentem souhlasí, zejména pan Vlastimil Tvarůžek (starosta městysu Strážek), který má 
v katastru své obec Domov pro seniory na Mitrově a obává se, že do budoucna bude muset 
přispívat i tomuto zařízení. Pan Bína tuto skutečnost odmítl, jedná se o krajské zařízení a 
takto by to také mělo zůstat. Dále upozornil na fakt, že zatím nebyl požadován finanční 
příspěvek od obcí, kde není zřízena a provozována žádná sociální služba. Jsou tedy 
obce, které se zatím nijak na spolufinancování služeb podílet nemusely, ale nyní má být 
nový systém stejný pro všechny obce, aby docházelo ke vzájemné podpoře a vlivem 
spolufinancování také k širšímu zajištění služeb v rámci území. Starostka obce Štěpánov nad 
Svratkou (paní Šárka Kunčíková) však argumentovala, že i když na sociální služby 
každoročně finanční prostředky poskytují, je vždy problém tuto skutečnost schválit 
v obecním zastupitelstvu, změna financování měla být více veřejně prezentována a obcím 
sdělena dříve a ne jen okrajově. Pan Bína s něčím souhlasil, ale tvrdí, že pan radní Krčál 
informace určitě průběžně poskytoval a byly i nějaké semináře. Dále byl vznesen dotaz, proč 
nemohou požadované peníze dávat obce přímo uživatelům služeb. Pan Bína namítl, že je 
určen maximální strop určující kolik prostředků může být vybráno od uživatele a navíc není 
dána záruka, že by uživatel darované peníze skutečně na službu využil, není možný ani dar od 
klienta pro Charitu. Pan starosta Zdeněk Horák (Dolní Rožínka) argumentoval, že oni také 
provozují pečovatelskou službu a že obce již platí snad úplně na vše – Domov dětí a mládeže, 
školy, sociální služby atd. nikoho nezajímá, kde mají obce požadované prostředky sehnat. Pan 
Bína reagoval, že cílem Kraje Vysočina je na pečovatelskou službu přispívat spíše větší 
částkou, ale všem ve stejné výši, stejně tak obce by měly platit všechny stejně. Na celou 
tuto diskuzi reagoval starosta obce Vír pan Mgr. Ladislav Stalmach s tím, že je potřeba 
analyzovat zda vůbec všechny tyto služby potřebujeme a dle toho je případně podpořit. 
Nejlépe jen jednu organizaci, která služby zajišťuje komplexně a ne přispívat jednotlivým 
organizacím, které provozují jenom něco a které nejsou zřízeny státem. Pan Bína souhlasí 
s tím, že ne vždy jsou ty organizace potřebné. Je potřeba vše zanalyzovat a určit, koho 
podpořit a které služby jsou nutností – chovat se ekonomicky. Paní Mgr. Jana Kincová 
Křížková reaguje, že v dnešní době se již určitě nestává, že by nějaké služba byla poskytnuta 
klientovi, aniž by se předem neprověřilo, jak moc tuto službu potřebuje a zda vůbec. Oblastní 



4 / 7 

 

charita Žďár má služby zřízeny jen na základě poptávky a potřeb klientů. V tuto chvíli 
byla diskuze ukončena předsedou Mikroregionu a bylo poděkováno hostům z Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou i z Kraje Vysočina.  

4. Kotlíkové dotace, Revize kotlů a Energetické štítky budov 

 Na vyzvání předsedy Mikroregionu se slova ujala paní Ing. Věra Petrová, starostka obce Velké 
Tresné a zaměstnankyně MěÚ Bystřice nad Pernštejnem Odboru životního prostředí, která 
přítomné seznámila s informacemi, které získala na Kraji Vysočina v souvislosti s Kotlíkovými 
dotacemi. V letech 2016/2017 bude uspokojeno asi 2000 žadatelů, již nyní je převis 
zájemců, ale žádosti lze posílat dále, neboť se bude čerpat do maximální možné částky. 
Koncem února je registrováno na Kraji Vysočina již 2500 žádostí. Podpořeny budou zejména 
rodinné domy a malé byty.  

 V roce 2014 byla ukončena výroba kotlů emisní tř. 4, po roce 2022 již tyto kotle nesmí 
být v domácnostech používány. V roce 2018 skončí také výroba kotlů emisní tř. 3. 
Čerpat dotaci lze na kotle, tepelná čerpadla, dílčí úpravy a energetického specialistu. 
Podmínkou je, že kdo má například kotel na dřevo, musí jít do kotle, který přinese určité 
zlepšení, tzn. ne kotel pouze na uhlí a dřevo, ale třeba kotel na dřevo a zplyňovací zařízení. 
Pokud již teď nepoužívám kotel na uhlí, ani návrat zpět není možný. Lze čerpat i na 
automatické kotle, ale musím mít v kotelně prostor na násypku, v případě ručního kotle je 
potřeba mít akumulační nádobu na rozvod tepla. Co se týče energetického zabezpečení 
budovy (od kategorie C), tak je potřeba aby řešení navrhnul energetický specialista. Občané si 
toto musí zajišťovat sami. Po vyplnění žádosti je také nutné doložit vlastnictví, souhlasy 
s realizací od spoluvlastníků, fotodokumentaci starého kotle, že ho tam skutečně mám apod.  

 Starostou obce Vír byla zahájena diskuze na téma, zda se dotace bude opakovat a zda je nutné 
podat žádost znovu nebo zda budou mít přednost ti žadatelé, na které se nyní nedostalo. Jak 
se také bude dokazovat, že škodliviny jsou skutečně z mého komína. K nové výzvě by mělo 
dojít asi v roce 2018, možná 2017, ale žádosti budou asi spíše nové, reagovala paní Petrová 
s tím, že asi bude docházet k dílčím změnám a možná bude požadováno doložení revize 
starého kotle. Na základě žádosti je také možné dofinancovat některé drobné úpravy. Na 
konci realizace je vyžadováno doložení ekologické likvidace starého kotle.  

 Od roku 2014 je také uzákoněna povinnost revize kotlů, kterou mohou provádět jen 
osoby vyškolené výrobcem – je udělena na 2 roky. Právnické osoby podléhají kontrole 
ORP, tyto kontroly již začínají probíhat, zjišťuje se zejména to, čím se topí a co se 
uvolňuje do ovzduší. Budou také vznikat vyhlášky, jak se budou kontroly provádět 
v rodinných domech – asi jen na základě stížností. V první fázi se budou kontrolovat 
revize – do konce roku 2016.   

 Poté se již ujal slova zástupce společnosti PKV Build s.r.o. pan Ondřej Vaněk a vyjádřil se 
k tématu energetických štítků budov. V současné době platí zákonná povinnost mít 
průkaz energetické náročnosti budov, které jsou v majetku veřejné moci, tedy ve 
vlastnictví obce. Dříve ho měla mít každá budova, jejíž celková energeticky vztažná 
plocha je větší než 500 m2, poté je kritérium zpřísněno na 250 m2. Od 1. 1. 2016 již 
tento průkaz musí mít každá budova, kde se něco pronajímá (např. jen jedna kancelář 
apod.), metry jsou již vedlejší. EU se tímto zavázala ke snížení nákladů na energie. Na 
základě analýzy z energetických štítků budov se budou v budoucnu určovat nové dotační 
výzvy. Průkazy jsou nutné proto, aby se zjistila skutečná reálná spotřeba energií. Firma 
proto vystoupila s nabídkou, že každé obci, která projeví zájem, zdarma vypracují 
energetický posudek na obecní budovy, ve kterém bude řečeno, které budovy musí mít 
energetický průkaz a od kdy a které ne, aby se obec vyhnula značným finančním 
sankcím (až 200 tis. Kč za budovu).  S touto nabídkou značně nesouhlasil pan Mgr. Ladislav 
Stalmach (starosta obce Vír) a bylo dohodnuto, že příště budou soukromé firmy postaveny 
výhradně mimo program jen pro případné zájemce. 
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5. Hospodaření Mikroregionu 

a) Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 

 Předseda Mikroregionu Libor Pokorný nejdříve přítomné informoval, že 16. 2. 2016 proběhl 
audit hospodaření Mikroregionu a přečetl jeho závěrečnou zprávu o výsledku, ve které je 
uvedeno, že při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 nebyly zjištěny žádné chyby a 
nedostatky. 

b) Rozpočet na rok 2016 

 Členská schůze projednala sestavený návrh rozpočtu na rok 2016, který byl všem členským 
obcím předem zaslán k seznámení a vyvěšení na úředních deskách dle zákona č.128/2000Sb. 
o obcích. 

 Rozpočet mikroregionu Bystřicko na rok 2016 (příloha č. 3) byl 10. 2. 2016 umístěn na 
web. stránku Mikroregionu Bystřicko – www.bystricko.cz. 

 Do položek Příjmů ve výši 741.978,- Kč jsou zařazeny členské příspěvky od obcí na rok 
2016, sponzorský finanční dar od společnosti E.ON, Kraje Vysočina, spoluúčast obcí na 
projektu Bystřicko čte dětem a Letní kino 2016, zůstatek z roku 2015. 

 Do položek Výdajů ve výši 741.978,- Kč jsou zařazeny kancelářské potřeby, stolní kalendáře, 
účetní služby, poštovné, účetní školení, telekomunikační a bankovní poplatky, ostatní služby, 
cestovné, projekt Bystřicko čte dětem, publikování v novinách Bystřicko, kancelářské práce 
obce Rozsochy – účetnictví, IT servis, propagace mikroregionu, společné vybavení, dar pro 
MAS Zubří země, dar pro Kumšt o.s. na fotografickou soutěž Zrcadlení 2016, společné akce - 
Letní kino a Hry bez hranic, rezerva.  

 Členská schůze jednohlasně schválila rozpočet na rok 2016. 

Hlasování: Pro: 23     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 V souvislosti se mzdovými náklady představil L. Pokorný také novou zaměstnankyni 
Mikroregionu Mgr. Veroniku Palečkovou, kterou starostové znají již z projektu Obce sobě 
SMO ČR. Dále bylo diskutováno, že vzhledem k pořádání různých mikroregionálních akcí byl 
již dříve zvýšen členský příspěvek na hodnotu 23 Kč na občana. Díky tomuto příspěvku bylo 
možné pořádat například Letní kino a zakoupit ozvučení a dataprojektor, pořádat Hry bez 
hranic a další aktivity. Starostům bylo také připomenuto, že si v kanceláři Mikroregionu 
bezúplatně mohou zapůjčit jak zakoupené ozvučení, tak dataprojektor a plátno na své vlastní 
akce, na zastupitelstvo apod. Stejně tak je možné si za poplatek 500 Kč zapůjčit skákací hrad a 
trampolínu. Některé obce této nabídky již využívají. Tato informace bude také umístěna na 
webové stránky Mikroregionu.  

c) Darovací smlouvy 

 Darovací smlouva s MAS Zubří země, o.p.s. - k podpoře MAS Zubří země se vyjádřila Ing. 
Jarmila Zemanová, která starostům vysvětlila, na co bude použit příspěvek Mikroregionu ve 
výši 45 000 Kč na činnosti a dofinancování provozních nákladů MAS Zubří země, která bude 
v letošním roce vyhlašovat první výzvy v IROP a PRV, protože byla již ke konci února podána 
k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020. Bylo 
vyvoláno hlasování o Darovací smlouvě s MAS Zubří země, o.p.s. ve výši tohoto příspěvku.  
Návrh byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 23     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Díky této Strategii MAS Zubří země bude moci na svém území přerozdělit až 105 mil. Kč. 
V této souvislosti předseda Mikroregionu J. Zemanové veřejně poděkoval, vyzdvihnul její 
několikaletou práci pro MAS.  

 Darovací smlouva s Kumšt o.s.  - L. Pokorný přítomné seznámil přítomné s darovací 
smlouvou s občanským sdružením Kumšt o.s. v celkové výši 10 000 Kč na konání fotosoutěže 
Zrcadlení 2016. Tímto příspěvkem mají obce mikroregionu možnost jakoukoli fotografii z 

http://www.bystricko.cz/
http://www.zubrizeme.cz/dokumenty/111/
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jakéhokoli ročníku fotosoutěže získat v originálním rozlišení bezplatně. Návrh smlouvy byl 
jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 23     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
 Na webu jsou fotosoutěže www.fotosoutez-bystricko.cz/archiv jsou umístěny soutěžní 

fotografie z okolí Bystřicka. Pokud budou mít obce zájem nějaké fotografie umístit na svůj 
web, leták atd., jsou k dispozici zdarma (Mgr. Milada Krásenská - tel.: 777 553 058, email: 
info@fotosoutez-bystricko.cz). Na uveřejněné fotografii bude uveden autor a název 
fotografie. 

d) Zvýšení limitu na rozpočtová opatření – předsednictvo 

  Členská schůze projednala návrh na zvýšení limitu na rozpočtová opatření prováděná 
Předsednictvem Mikroregionu Bystřicko. Výše limitu rozpočtových opatření je navrhována 
na 200.000,- Kč/závazný ukazatel (položku). 

Hlasování: Pro: 23     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

6. Informace MAS zubří země, o.p.s. 
 J. Zemanová doplnila informace, které se týkají možností žádat o dotace z IROP, PRV, OPZ  

přímo přes MAS Zubří země a také rozdělením alokace na opatření uvedených operačních 
programů (příloha č. 4). Dále přítomné seznámila s plánem činnosti MAS na rok 2016-2017 
(příloha č. 5).  

7. Diskuse a další organizační záležitosti 

 Putovní výstava Zrcadlení - nabídka pro obce na zapůjčení putovní výstavy fotografií 
z loňského ročníku fotosoutěže Zrcadlení, po domluvě s paní Mgr. Miladou Krásenskou, 
ředitelkou ZUŠ (tel.: 777 553 058, reditel@zusbnp.cz), je možné si výstavu zapůjčit do obcí 
mikroregionu.  

 Domácí hospic Vysočina – na základě schůze předsednictva měl starosta obce Rozsochy 
oslovit Domácí hospic vysočina s otázkou zřízení pobočky na Bystřicku. Ten se bohužel 
členské schůze nemohl zúčastnit, poslat tedy alespoň písemné vyjádření o výsledku schůzky 
s paní Zdeňkou Markovou, které bylo na schůzi přečteno. Téma je zatím otevřené, záleží na 
financování (příloha č. 6).  

 Společný nákup energií – společný nákup plynu od společnosti RWE již některé obce řeší. 
Nyní Mikroregion také dostal nabídku na organizování společného nákupu elektrické energie 
od společnosti E.ON pro obce společně s městem Bystřice nad Pernštejnem. Obcím bude 
2.3.2016 zaslána emailem nabídka s konkrétními cenami a požadavky - je nutné zaslat 
smlouvy a poslední vyúčtování.  

 Hry bez hranic – loni se konaly v obci Rožná, letos jejich pořádání zajišťuje město Bystřice 
nad Pernštejnem. Obcím budou zaslány informace, seznam pravidel apod. Hry bez hranic se 
budou konat 3. 9. 2016 na fotbalovém hřišti.  

 Dodatek k mandátní smlouvě – smlouva byla uzavřena se zájmovým sdružením 
právnických osob Ekoregion 5 a s Ekoregionem 2020, dodatkem došlo k drobné úpravě 
článku 10 – Platnost, účinnost, trvání smlouvy a to v Bod/10.2. Tato smlouva se uzavírá na 
dobu určitou do 31. 12. 2016. Ostatní zůstává nezměněno. Dodatek byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 23     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Chytrý úřad – společnost Panatec s.r.o. nabídl projekt pro obce Kvalitní podpora starostů a 
zastupitelů, dosud podané informace se mírně rozchází, rozhodnutí bude necháno ještě na 
předsednictvu.  

 Projekt SMO ČR – starostové byli seznámeni s tím, že zaměstnanci Mikroregionu 1. 3. 2016 
absolvovali školení v Olomouci k nově připravovanému projektu Centra společných služeb 
(příloha č. 7). Na školení byl řešen průběh projektu, jednotlivé pozice, spoluúčast 
Mikroregionu na projektu a co by měla servisní centra pro obce zajišťovat. Náklady na tento 
projekt však ještě nejsou zahrnuty v rozpočtu Mikroregionu, bude tedy nutné svolat v květnu 
mimořádnou nebo běžnou členskou schůzi, kde bude projednána partnerská smlouva se SMO 
ČR a změna rozpočtu. 

http://www.fotosoutez-bystricko.cz/archiv
mailto:info@fotosoutez-bystricko.cz
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8. Závěr jednání 

 Starosta obce Vír poděkoval všem zástupcům obcí, kteří mu zaslali odpověď na email, který 
posílal ohledně bytů a sociálního bydlení. 

 Předseda Mikroregionu Bystřicko Libor Pokorný poté poděkoval všem přítomným členům za 
účast a první členskou schůzi roku 2016 ukončil.  

 
 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
            Zdeněk Horák                              Mojmír Starý                        Libor Pokorný 

                                                                                                                                   předseda mikroregionu 

                                                                                                                           

 

 

Zapsala: 

 

 

………………………………. 
     Mgr. Veronika Palečková 


