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11. 6. 2015 v 16:00 hod., Hotel Vír ve Víru 

Přítomní: 

 19 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice n. P., Horní Rožínka, Moravecké Pavlovice, 

Nyklovice, Prosetín, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, Sulkovec, Štěpánov n. S., Ubušínek, 

Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Vír, Zvole) 

 z toho přítomných členů předsednictva 7 (Vlastimil Husák, Mgr. Ladislav Stalmach, 

PaedDr. Šárka Kunčíková, Vlastimil Tvarůžek, Augustin Holý, Mgr. Josef Vojta, Libor Pokorný) 

 4 hostů (Mgr. Vladimír Vecheta – MěÚ Bystřice n. P., Ing. Jiří Hrdlička – ředitel krajské 

pobočky úřadu práce v Jihlavě, Ing. Alena Zavadilová – ředitelka kontaktního pracoviště 

úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou, Patrik Reichl – ředitel regionální kanceláře CzechInvest 

pro Jihomoravský kraj) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Informace MPSV o možnostech zvýšení zaměstnanosti na Bystřicku – Ing. A. Zavadilová 

4. Informace CzechInvest – Patrik Reichl 

5. Financování ZUŠ a DDM 

6. Informace SMO ČR 

7. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) Rozpočtová změna 

b) Účetní závěrka za rok 2014 

c) Závěrečný účet 

d) Mimořádné členské příspěvky za BČD 2015 

8. Informace MAS Zubří země, o.p.s. 

9. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Petice proti rušení KÚ v Bystřici n. P. 

b) Putovní letní kino 2015 

c) Hry bez hranic 2015 

10. 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 16:15 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 

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

Holý (Rozsochy), Jiří Sklenář (Velké Janovice). 

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

3. Informace MPSV o možnostech zvýšení zaměstnanosti na Bystřicku 

 Ing. Jiří Hrdlička přítomným oznámil, že v novém programovacím období by mohla být 

možnost čerpání dotace z OP Zaměstnanost v rámci investiční priority 1.3. V současné době 

v této prioritě není možné vypisovat regionální individuální projekty. Zástupci ÚP sdělili 

přítomným, že v případě apelu zástupců Mikroregionu Bystřicko na MPSV by mohla být 

udělena výjimka a mohlo by se moci žádat v této investiční prioritě o regionální individuální 

projekty pro GEAM. V případě, že by se v budoucnu jednalo i o více takových podniků, bude 

komunikace ke zřízení podobného regionálního individuálního projektu na následné 

komunikaci s krajskou pobočkou ÚP. Tato priorita by se mohla týkat i lidí zaměstnaných. 

 V současné době fungují regionální individuální projekty pro absolventy bez praxe, matky 

s dětmi, postižené, dlouhodobě nezaměstnaní. I tyto osoby mohou být dále zaměstnáni na 

SÚPM. 

 Petr Reichl v diskusi poznamenal, že uranové doly jsou státním podnikem, takže pokud od 

zástupců obcí přijde nějaký podnět, může se stát pokusit navrhnout jiné řešení, než úplné 

uzavření. 

 Ministerstvo bude umožňovat vzdělávání zaměstnanců končících uranových dolů. 

 ÚP provádí aktivní politiku zaměstnanosti. Ta spočívá v nabízení společensky účelných 

pracovních místech (SÚPM), rekvalifikací, veřejně prospěšných prací (VPP) a chráněných 

pracovních míst (CHPM). V současné době ÚP nabízí aktivně 2 druhy rekvalifikací 

(rekvalifikace zabezpečovaná – ÚP vede informační systém s akreditovanými 

rekvalifikačními obory. V současné době veřejná zakázka na rekvalifikace by se měla soutěžit 

v roce 2017. 

 Ing. A. Zavadilová uvedla, že nezaměstnaní při akreditované rekvalifikaci mohou žádat 

o podporu při rekvalifikaci. Ta činí až 60 % čistého výdělku z předchozího zaměstnání. Další 

nabízenou rekvalifikací je rekvalifikace zvolená – tu si zvolí uchazeč sám a není v seznamu, 

které má ÚP vysoutěženo. Uchazeč nemá nárok na podporu při rekvalifikaci. Člověk může 

přijít jako uchazeč na ÚP a procházet rekvalifikačním kurzem zároveň, když je zaměstnán na 

DPP. Jediné, co uchazeči musí zaměstnavatel umožnit je uvolnění na rekvalifikaci z pracovní 
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doby v dopoledních hodinách. Rekvalifikace nenabízí možnost vzdělávání se pro získání 

řidičského oprávnění skupiny B (pouze C, D). 

 Ing. A. Zavadilová dále uvedla, že v současné době ÚP nabízí možnost rekvalifikací do zásoby. 

Tato rekvalifikace je určena pro zaměstnance, kteří vědí, že v blízké době přijdou o práci. 

Umožňuje zaměstnancům projít v čas rekvalifikačním kurzem ještě před ukončením 

pracovního poměru. Tento rekvalifikační kurz není určen pro osoby, které o práci přijdou 

vlastní vinou nebo zůstávají ve stávajícím pracovním poměru. 

 Při ÚP existují tzv. Job cluby. A. Zavadilová uvedla, že největší problém uchazečů o práci je 

špatně napsaný životopis nebo špatná komunikace na pracovních pohovorech. Tyto kurzy 

pomáhají nezaměstnaným naučit se základní dovednosti komunikace při pohovorech a psaní 

životopisu. 

 Rozdíl mezi VPP a SÚPM je, že SÚPM je psaná pracovní pozice maximálně na 12 měsíců a je 

psaná na konkrétní osobu. Po splnění pracovního poměru může toto pracovní místo 

zaniknout. VPP je vypsáno bez určení konkrétní osoby, je na kratší dobu a po uplynutí této 

doby musí přejít na dalšího zaměstnance. 

 V současné době na úřadech práce funguje pro podniky v růstu projekt POVES. ÚP by chtěl 

zavést podobný program právě pro GEAM. 

 Je možné pro nezaměstnané, kteří se rozhodnou začít sami podnikat, zařídit SÚPM pro sebe 

jako OSVČ. Zde je možno čerpat dotaci na vybavení provozovny (např. vybavení autodílny 

apod.) 

 Ing. A. Zavadilová rozdala přítomným složky Krajské pobočky v Jihlavě – Kontaktního 

pracoviště Žďár nad Sázavou, ve kterých jsou informace pro nezaměstnané (viz příloha 1). 

4. Informace CzechInvest 

 Patrik Reichl krátce uvedl, že se MPSV snaží o obnovu programů na obnovu průmyslových 

zón, neboť zaměstnanost se může nejvíce zvýšit prostřednictvím zaměstnání ve větších 

společnostech, které do regionu přijdou. 

 V současné době mají společnosti na Bystřicku možnost čerpat daňové prázdniny a investiční 

pobídky. 

 V současné době je v jednání možnost přilákání většího investora či více menších, kteří by na 

Bystřicku nabídli až 150 volných pracovních míst. 

 V rámci opatření by měl Kraj Vysočina žádat na Ministerstvu i vyřešení problému 

infrastruktury, tedy nevyhovující napojení na D1. 

5. Financování ZUŠ a DDM 

 V současné době ZUŠ pracuje na vypočítání příspěvků na 1 žáka. Příspěvky od obcí by měly 

být řešeny veřejnoprávní smlouvou. 

 Více informací po detailnějším zpracování budou obcím zaslány e-mailem. 

6. Informace SMO 

 Projekt Obce sobě, financovaný Svazem měst a obcí byl prodloužen pro 2 úvazky do 31. 10. 

2015. V tomto období budou vypracovány konkrétní akční plány k jednotlivým 

zpracovávaným oblastem, kterými se zabývala strategie. Další činností bude rozpracování 

otázky Administrativní podpory obcí. Doposud bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření, které 
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proběhlo na přelomu roku, toto šetření bude doplněno o řízené rozhovory s vytypovanými 

obcemi. Starosta Holý, rozeslal starostům mikroregionu mail s informacemi o povinnostech 

obcí dané zákony. K smysluplné analýze území je nutné zhodnotit, zda je o administrativní 

podporu zájem a co by obce (starostové) uvítali za pomoc, které služby jim dosud chybí, které 

činnosti by se mohli rozšířit, případně, jaká agenda by mohla být řešena centrálně. Tato 

analýza poslouží jako příloha k žádosti o finanční podporu „servisního centra“(MPSV plánuje 

vypsat dotační titul v rámci prioritní osy Efektivní veřejná správa.) 

 V. Vecheta uvedl, že v rámci rozvíjející se destinační agentury, která by měla být nazvána 

Koruna Vysočina, by se mělo sjednotit turistické značení. V současné době jsou 

standardizované turistické cedule hnědé barvy. Nyní je na obcích mikroregionu, aby se 

rozhodly, zda chtějí turistické cíle označit nebo přeznačit a zda značení a případnou změnu 

značení bude financovat Mikroregion Bystřicko nebo obce samotné. MMR vypsalo dotační 

program na cestovní ruch, ze kterého by mohlo být financováno nové značení turistických 

cílů. Pokud bude více vytipovaných turistických míst, které budou určeny k označení, může se 

jednat o povoleních pro umístění značek v jednotné žádosti. 

 Dále V. Vecheta dal podnět k zamyšlení, zda by se neměly označit standardizovanou značkou 

provozovny v obcích (stravovací, ubytovací apod.). 

 V současné době je v rámci označování stezek Do Háje umístěno přibližně 50 cedulek. 

V. Vecheta uvedl, že nyní je nutná administrace webových stránek a otázka, kdo se bude 

o umístěné cedulky starat a každoročně kontrolovat jejich stav. V. Vecheta navrhl, že starost 

přejde na kancelář Mikroregionu. 

 Naším mikroregionem bude procházet cyklistická trasa EuroVelo 4. V těchto dnech začne 

jednání se starosty ohledně schválení trasy na jejich katastrálních územích (Vír, Štěpánov n. 

S., Koroužné, Ujčov a Bystřice n. P.). Jedná se o spojení cedulí s evropskou trasou a bude se 

o těchto obcích psát v časopisech distribuovaných celosvětově. Značení této trasy bude 

financováno Krajem Vysočina. 

 V. Vecheta uvedl, že v současné době má turistickou známku pouze Zubštejn a navrhl, zda by 

obce nechtěly vytvořit další turistické známky. 

 V současné době se vytváří videoprůvodce turistickými trasami po Bystřicku. Videoprůvodce 

bude umístěn na webových stránkách města Bystřice n. P. a turistických stránkách. 

 J. Vojta uvedl, že v blízké době dojde k vytvoření nových stránek turistického portálu města 

Bystřice a v souvislosti s tím město vyvolá jednání s mikroregionem o převodu webové 

domény www.bystricko.cz na tento turistický webový portál. 

7. Schválení stanov Mikroregionu Bystřicko 

 Po úpravě byly stanovy ještě jednou konzultovány právníkem SMO ČR. Zástupci všech obcí 

Mikroregionu Bystřicko byli seznámeni s novým zněním stanov (stanovy viz příloha č. 2) 

 Libor Pokorný přítomné vyzval, aby hlasovali o schválení nového znění stanov Mikroregionu 

Bystřicko. 

Hlasování : Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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8. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) Rozpočtová změna 

 Libor Pokorný zástupcům obcí sdělil, že bylo nutné zpracovat rozpočtovou změnu č. 1. 

V rámci této rozpočtové změny je zvýšen rozpočet na straně příjmů celkem o 44 475 Kč. 

Rozpočtová změna na straně výdajů činí 44 475 Kč. (rozpočtová změna č. 1 viz příloha č. 3) 

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

b) Účetní závěrka za rok 2014 

 L. Pokorný seznámil předsednictvo účastnící se členské schůze s účetní závěrkou 

mikroregionu za rok 2014. Předsednictvo účetní závěrku jednohlasně schválilo ve smyslu 

vyhlášky č. 220/2013 Sb., včetně znění protokolu o schválení účetní závěrky. (účetní 

závěrka viz příloha č. 4) 

Hlasování : Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

c) Závěrečný účet 

 L. Pokorný informoval členskou schůzi o sestaveném Závěrečném účtu Mikroregionu 

Bystřicko za rok 2013, který všichni členové mikroregionu obdrželi v elektronické podobě 

k prostudování a vyvěšení na svých úředních deskách (závěrečný účet viz příloha č. 5). 

 Členská schůze projednala a jednohlasně schválila Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko 

za rok 2014 v tomto znění: Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření 

Mikroregionu Bystřicko v roce 2014 a schvaluje Závěrečný účet za rok 2014 včetně 

auditorské zprávy bez výhrad. 

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

d) Mimořádné členské příspěvky za BČD 2015 

 Přítomní byli seznámeni s členským příspěvkem v rámci akce „Bystřicko čte dětem 2015“ 

ve výši 770 Kč na 1 čtení. 

 Členská schůze jednohlasně schválila mimořádný členský příspěvek, který bude zařazen 

do účetnictví jednotlivých obcí a MB ve stejném období (projednání rozpočtových změn 

v průběhu září 2015, zavedení rozpočtové změny do zářijového účetnictví). 

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

 Obce, které se zúčastnily akce BČD 2015, budou e-mailem informovány předem o platbě 

mimořádného členského příspěvku v průběhu měsíce července a srpna 2015. 

9. Informace MAS Zubří země, o.p.s. 

 Členské obce byly informovány o možností dotací, které bude MAS Zubří země v novém 

programovacím období rozdělovat.  

 MAS Zubří země bude v období 2016–2022 rozdělovat finanční prostředky na území 

působnosti (69 obcí z Bystřicka, Novoměstka a Nedvědicka) z těchto operačních 

programů (předběžná alokace): 

o IROP: 53,822 mil. Kč 

o OP Zaměstnanost: 18,230 mil. Kč 

http://www.zubrizeme.cz/text-projektove-zamery-pres-mas-dle-nove-specifikace/
http://www.zubrizeme.cz/uzemi-pusobnosti/
http://www.zubrizeme.cz/uzemi-pusobnosti/
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o OP Životní prostředí: 7,622 mil. Kč 

o Program rozvoje venkova: 29,396 mil. Kč 

o CELKEM……………………….109,070 mil. Kč 

 Vzhledem k upřesnění informací o možnosti čerpání finančních prostředků 

prostřednictvím MAS, nebude bohužel řada zaslaných projektových záměrů obcí přes MAS 

podporovatelná viz zásobník projektů. Jelikož je cílem MAS maximální využití alokovaných 

prostředků pro rozvoj našeho regionu, byly koncem května všechny obce osloveny 

o vyplnění tabulek projektovými záměry (dle nových nastavených parametrů 

a realizované v období 2016 až 2022), které by zapadaly do uvedených oblastí v zaslaném 

dokumentu a které korespondují se specifickými cíli IROP  a Programu rozvoje venkova. 

 Plánované záměry, které by mohla MAS podpořit, přišly pouze od 4 obcí MB (Býšovec, 

Rovečné, Strachujov a Štěpánov n. S.), 6 obcí Mikroregionu Novoměstsko a 1 obce 

Mikroregionu Pernštejn.  

 Zbývající obce budou znovu osloveny a budou jim také zaslány příklady dobré praxe 

a odpovědi na otázky k opatřením IROP pro inspiraci. 

10. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Petice proti rušení územního pracoviště katastrálního úřadu v Bystřici n. P. 

 Libor Pokorný přítomné seznámil s odpovědí Českého úřadu zeměměřičského 

a katastrálního (ČÚZK) na zaslanou petici proti rušení KÚ v Bystřici n. P. L. Pokorný uvedl, 

že na jednání vyvolaném ředitelem Katastrálního úřadu pro Vysočinu Ing. Kaválkem, bylo 

navrhnuto zřízení kontaktního pracoviště KÚ. O konkrétní náplni práce tohoto pracovníka 

bude Mikroregion Bystřicko informován ředitelem KÚ pro Vysočinu. 

b) Putovní letní kino 2015 

 V letošním roce se bude promítat celkem v 21 obcích, většinou po 2 – 3 promítacích dnech. 

Některé obce si vybraly 4 filmy k promítání. Vzhledem k tomu, že cena za licenci 

k jednomu filmu stojí přibližně 1 500 Kč bez DPH a v letošním roce je nyní nahlášeno 

celkem 54 filmů, je nutné počet filmů k promítání omezit maximálně na 3 filmy/obec, 

s platností od letošní sezóny. S obcemi, které tento limit přesáhly, budeme jednat 

o omezení počtu vybraných filmů či hrazení více promítání z vlastním zdrojů. 

 Z důvodu, že mikroregion získal příspěvek 40 000 Kč od Kraje Vysočina v rámci realizace 

Místní Agendy 21, budou moci občané sdělit své nápady, které volnočasové aktivity jim 

v regionu chybí a měl by je mikroregion začít realizovat. Z tohoto důvodu budou obce 

rozdávat občanům příchozím na promítání dotazníky (dotazník viz příloha č. 6) 

c) Hry bez hranic 2015 

 V současné době je do Her bez hranic 2015 přihlášeno 8 obcí (Vír, Rožná, Rozsochy, 

Dalečín, Dolní Rožínka, Štěpánov n. S., Bystřice n. P., Věžná). 

 Předpokládaná pravidla budou: 5 členů týmu, z toho alespoň 1 žena, alespoň 1 dítě, 

alespoň 1 člověk nad 45 let. Závazná pravidla budou dojednána na 1. organizační poradě. 

 Na sportovní den budou pozváni naši slovenští kolegové z Vranovského regiónu a měli by 

vytvořit jeden až dva soutěžní týmy. Pro jejich tým nebudou platit stejná pravidla, jako pro 

české týmy. Další program návštěvy slovenských kolegů bude na další schůzi upřesněn. 

http://www.zubrizeme.cz/dokumenty/102/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/aadeee12-39fb-4e88-8a05-0590918860ca/schema-IROP-FINAL_aktualizace-21_4_2015.pdf?ext=.pdf
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 V nejbližších dnech bude svolána porada zúčastněných obcí, aby se dohodly na průběhu 

akce. Poté proběhne prohlídka prostor pro konání her. 

d) Další informace 

 Jarmila Zemanová bude do října 2015 zaměstnávána městem Bystřice n. P. v rámci práce 

na projektu Svazu měst a obcí ČR „Obce sobě“. V této době bude zaměstnancem 

mikroregionu Iva Gregorová. Po uplynutí prodlouženého projektu SMO ČR, ukončí 

J. Zemanová neplacené volno na Mikroregionu Bystřicko a pokud se podaří nalézt 

odpovídající dotační titul na mzdy, bude I. Gregorové prodloužena smlouva. 

11. Závěr jednání 

 Libor Pokorný poděkoval všem přítomným členům za účast. Dále poděkoval 

Mgr. Ladislavu Stalmachovi za dojednání poskytnutých prostor pro konání zasedání. 

 

 

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
          Augustin Holý                                 Jiří Sklenář          Libor Pokorný 

                                                                                                                                   předseda mikroregionu 

 

 

 

 

Zapsala dne 17. 6. 2015: 

 

 

…………………………… 
 Ing. Iva Gregorová 


