
1 / 5

11.12. 2012 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná

Přítomní: 

 22 zástupců členských obcí (Blažkov, Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní 
Rožínka, Lísek, Milasín, Prosetín, Rodkov, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Strážek, Střítež, Ubušínek, Ujčov,
Věchnov, Velké Janovice, Vír, Ždánice)

 Celé Česko čte dětem – Jana Tlustá (regionální koordinátorka)

Program schůze:

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

3. Schválení pracovní skupiny pro stanovení okruhu činnosti občanské komise pro uranovou činnost

4. Nabídka spolupráce na realizaci akce Bystřicko čte dětem

5. Jmenování inventarizační komise, kontrolního výboru

6. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko

    a) rozpočtové změny č.3/2012

b) členské příspěvky MB na rok 2013

c) rozpočtové provizorium na rok 2013

d) rozpočtový výhled na období 2014 – 2015

e) dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2012

7. Informace o činnosti MAS Zubří země o.p.s

8. Diskuze a další organizační záležitosti

a) Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina

b) společný výběr dodavatele el. energie a plynu

c) projekt „Bystřicko čte dětem 2013“

d) soutěž v kuželkách 2012/2013

e) titul „Nositel tradic Bystřicka“

f) Program obnovy venkova Vysočiny 2013

g) činnost mikroregionu Bystřicko za rok 2012

h) nabídka knihovny z Rodkova

ch) pohlednice se znaky obcí, pexeso a inforočenka 2013-2014

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

ZÁPIS

1. Zahájení

 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 16:08 hodin, Libor Pokorný přivítal všechny přítomné zástupce 
členských obcí a Janu Tlustou v zasedací místnosti OÚ Rožná.

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

 Augustin Holý přednesl aktualizovaný program schůze č.4/2012, který byl jednohlasně schválen.

 Členská schůze dále schválila zapisovatele Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu: F. Cacek
(Lísek), P. Kadlec (Dalečín).

Hlasování : Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0
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3. Schválení pracovní skupiny pro stanovení okruhů činnosti občanské komise 

pro uranovou činnost

 Karel Pačiska navrhnul, aby mikroregion Bystřicko zřídil občanskou komisi pro uranovou činnost kvůli 
zvýšení informovanosti o problematice obyvatelů celého mikroregionu.

 Členská schůze jednohlasně schvaluje, že bude ve spolupráci s S.p. DIAMO o.z. Geam vytvořena 
občanská komise, která se bude zabývat získáváním informací v různých oblastech uranových aktivit.

Hlasování : Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

 V lednu 2013 přípravná komise ve složení K. Pačiska (Bystřice n.P.), J. Vrbka (Bukov), Z. Horák (Dolní 
Rožínka), F. Šustal (Milasín), L. Pokorný (Rožná), A. Holý (Rozsochy), V. Tvarůžek (Strážek), R. 
Štourač (Střítež)  na schůzce se zástupci s.p. GEAM projednají okruhy práce a členy občanské 
komise.

4. Nabídka spolupráce na realizaci akce Bystřicko čte dětem

 J. Tlustá představila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem, která šestým rokem úspěšně 
realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice.  Tato osvětová a mediální kampaň, 
největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a 
mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím 
společného čtení. Na pátý ročník akce Bystřicko čte dětem zajistila pro děti starší ročník časopisu 
Igráček. V roce 2013 je opět domluvena spolupráce s vydavatelem časopisu Igráček.

 J. Tlustá nabídla členských obcím možnost spolupráce na realizaci jednotlivých čtení, která spočívá 
v sehnání kontaktu na známou osobnost (předčítající) či doručení různých propagačních materiálů o 
čtení a akci Celé Česko čte dětem.

 Kontakt:  606 525 409, ja.tlusta@seznam.cz

5. Jmenování inventarizační komise, kontrolního výboru

 A. Holý  navrhl inventarizační komisi ve složení: J. Vojta – Bystřice n.P., F. Smolík - Rodkov, P. Kadlec 
- Dalečín (přítomna inventarizaci bude J. Zemanová)

 Návrh byl jednohlasně schválen. Členové inventarizační komise budou v lednu 2013 informováni              
o průběhu inventarizace (místo konání, datum).

Hlasování : Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

 A. Holý  navrhl kontrolní výbor ve složení: P. Tatíčková – Blažkov, L. Vetešník – Horní Rožínka,               
R. Štourač - Střítež

 Návrh byl jednohlasně schválen. 

Hlasování : Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

6. Hospodaření mikroregionu Bystřicko

a) Rozpočtové změny č.3/2012

 A. Holý přednesl členské schůzi rozpočtové změny č.3/2012 dle skutečných příjmů a výdajů za rok 
2012.

 Členská schůze tyto změny jednohlasně odsouhlasila (příloha č. 1)

Hlasování : Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

b) Členské příspěvky MB na rok 2013

 A. Holý navrhl, aby členský příspěvek na rok 2013 byl stejný jako v letech 2011-2012, tedy                
20,-Kč/obyvatel. L. Stalmach navrhl, aby se členské příspěvky navýšily na 30 – 50,- Kč/obyvatel pro 
další aktivity mikroregionu.

 Členská schůze po dlouhé diskuzi jednohlasně schválila členské příspěvky na rok 2013 ve výši              
20,- Kč/obyvatel.

Hlasování : Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0
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c) Rozpočtové provizorium na rok 2013

 Členská schůze jednohlasně schválila rozpočtové provizorium na rok 2013 v tomto znění: Do doby 
přijetí rozpočtu na rok 2013 bude Mikroregion hospodařit podle objemu příjmů a výdajů předchozího 
roku (příloha č. 2)

Hlasování : Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

d) Rozpočtový výhled na období 2014-2015

 Byl schválen jednohlasně rozpočtový výhled (příloha č. 3)

 Příjmy v roce 2014 a 2015: členské příspěvky ve výši 20,-Kč/obyv.

 Výdaje v roce 2014 a 2015: běžné provozní výdaje 

 Členské příspěvky od obcí pokryjí veškeré provozní náklady

Hlasování : Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

e) Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2012

 Členská schůze byla informována o dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2012, které bylo 
provedeno 13.11.2012 (příloha č. 4).

 Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

7. Informace o činnosti MAS Zubří země o.p.s

 Krajská dotace ve výši 30.000,- Kč byla použita na pokrytí provozní nákladů v roce 2012 a na nákup 
kancelářské židle, notebooku s příslušenstvím. 

 K území působnosti patří 69 obcí Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka (příloha č. 5).

 Do 25.1.2013 by zastupitelstva obcí patřících do území MAS měly schválit usnesení, které se týká 
souhlasu se zařazením do území působnosti MAS a souhlasu se zpracováním ISÚ 2014-2020 na 
svém území. Souhlasy všech obcí jsou povinnou přílohou žádosti do PRV ČR.

 Začátkem února bude MAS podávat žádost do Programu rozvoje venkova pro nové či nepodpořené 
MAS (opatření III.4.1 – Získávání dovedností MAS pro přípravu na období 2014-2020). Dotace bude 
určena na tvorbu integrované strategii rozvoje území 2014-2020, která bude zpracována formou 
komunitního projednávání, je možné získat dotaci (100%) až 500.000,- Kč. 

 Rozpočet na opatření: 28 mil. Kč (určeno pro 56 MAS, předpokládá se asi 60-65 žadatelů).

 Způsobilé výdaje: příprava podkladů pro ISÚ, vzdělávání zaměstnanců, informační opatření                     
a propagační akce, mzdové náklady (bohužel žádné režijní náklady). Bude nutné předfinancování

 V současné době vzniká integrovaná strategie území, jejíž součástí jsou také dotazníky a tabulka pro 
rozvojové záměry obcí a dalších subjektů (sběr do 15.1.2013). Členská schůze byla požádána                    
o spolupráci na distribuci těchto materiálů svým občanům přes obecní úřady (vyhlášení rozhlasem)            
a obecní webové stránky. Všem obcím, které patří do území působnosti MAS bude zaslán informativní 
email.

8. Diskuze a organizační záležitosti

a)  Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina - ISNOV

 K. Pačiska informoval členskou schůzi o připravovaném systému společné likvidace komunálního 
odpadu, kterou připravuje Energetická agentura Vysočiny společně s KÚ Kraje Vysočina.  ISNOV je o 
komplexní řešení do budoucna. ISNOV zahrnuje také vybudování centrální spalovny odpadu v Jihlavě 
a překládacích stanic.  V souvislosti s tím hrozí, že by obce platily ročně vysoké poplatky za obyvatele 
na podporu ISNOV. Je ale nutné dát si pozor a nebrat vše na lehkou váhu.

 K. Pačiska zorganizuje v lednu 2013 pro obce seminář k problematice, kam pozve zástupce KÚ Kraje 
Vysočina a Energetické agentury Vysočiny.

b)  Společný výběr dodavatele el. energie a plynu

 Do 10.12. projevilo zájem 11 obcí: Sulkovec, Ždánice, Bohuňov, Rožná, Zvole, Věchnov, Lísek, Velké 
Janovice, Věstín, Rozsochy, Prosetín.

 Prozatím dají obce dohromady malý objem spotřeby el. energie a plynu. Termín pro zaslání 
dokumentace (smlouvy a poslední vyúčtování všech odběrných míst) ke společnému výběru 
dodavatelů je prodloužen do 31.1.2013 (odpovídá: L. Stalmach)
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c)  Projekt „Bystřicko čte dětem 2013“

 Na akci v roce 2013 je k dispozici 50 000,- od Fondu Vysočina a společnosti E.ON – celkem na akci 
100 000,- Kč. Náklady projektu, abychom získali 50 000,- od Fondu Vysočiny, jsou 167 000,- Kč.

 Přihlásilo se 18 obcí a ZŠ jako v roce 2012 (Bystřice n.P. – 3 ZŠ a knihovna, Dalečín, Dolní Rožínka, 
Lísek, Písečné, Prosetín, Rozsochy, Rožná, Rovečné, Strážek, Sulkovec, Štěpánov n.S., Unčín, Vír, 
Zvole, Blažkov, Ujčov a Velké Janovice) - 57 čtecích večerů.

 Příspěvek na 1 čtení: 1 755,- (spoluúčast 1175,- Kč / 40%, vyúčtování formou mimořádného 
členského příspěvku od obcí)       

 Celkové náklady na 1 čtení jsou tedy 2 930,- Kč.

 Do 11. ledna 2013 budou ZŠ a obce informovány o podmínkách čerpání příspěvku a struktuře nákladů
na čtení. (odpovídá: J. Zemanová)

d)  Soutěž v kuželkách 2012/2013

 Členská schůze byla informována o probíhající soutěži v kuželkách na sezónu 2012/2013.

 Členská schůze jednohlasně schválila, že náklady na startovné ve výši 3.700,- Kč si mezi sebou 
rozdělí účastníci soutěže.

Hlasování : Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

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

e) Titul „Nositel tradic Bystřicka“

 Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko připravují pro rok 2013 již             
2. ročník titulu „Nositel tradic Bystřicka“.   

 Návrh na udělení titulu by mohli podat jednotlivci, podniky a instituce, a to každoročně do 15. 3. 
písemně na adresu: mikroregionbystricko@centrum.cz.  

 Titul bude spojen s udělením plakety a diplomu a s finanční odměnou ve výši 10.000 Kč. (V případě 
skupiny osob je maximální výše odměny 15.000 Kč.) Titul bude trvalý a bude udělován při příležitosti 
místní akce, kde bude mít jednotlivec či skupina osob trvalé bydliště. 

 Informace pro veřejnost budou zveřejněny v novinách Bystřicko č.1/2013. Členské obce byly vyzvány 
k podávání návrhů na titul.

f) Program obnovy venkova Vysočiny 2013

 18.12.2012 bude schválen Zastupitelstvem Kraje Vysočina velmi oblíbený Program obnovy venkova 
Vysočiny 2013, který má uzávěrku žádostí do 31.1.2013.

 Garantovaná výše dotace na jednu žádost: 104 000 Kč

 Varianty podání žádosti:

a) Papírové podání žádosti: Dotace se poskytuje na základě žádosti, kterou obec podá písemně 
(osobně nebo poštou) prostřednictvím MěÚ Bystřice n.P., Odboru územního plánování a stavebního 
řádu, tel.: 566 590 324, na předepsaném formuláři včetně povinných příloh, a to pro rok 2013
v termínu od 1. ledna 2013 do 31. ledna 2013. 

b) Podání žádosti prostřednictvím datové schránky: Formulář bude odeslán od 1. ledna 2013 do 
31. ledna 2013 na adresu datové schránky Kraje Vysočina včetně povinných příloh. V případě podání 
žádosti prostřednictvím datové schránky není třeba formulář podepsat zaručeným elektronickým 
podpisem (kvalifikovaným certifikátem). Do předmětu zprávy napsat: „Program obnovy venkova 
Vysočiny“.

 Formulář žádosti je pro obě varianty podání žádosti ve formátu XML. Žádost se vyplní v podpůrném 
dokumentu 602XMLFiller (bezplatná aplikace potřebná k vyplnění formuláře), který je umístěn na 
internetové adrese www.602.cz/win/download_form_filler

 Obce, které mají zájem o pomoc s vyplněním žádosti, mohou kontaktovat kancelář mikroregionu 
Bystřicko (kontakt: 731 575 342, 566 590 399, mikroregionbystricko@centrum.cz)

g) Činnost mikroregionu Bystřicko za rok 2012

 Členská schůze byla seznámena s činností MB za rok 2012 (příloha č. 6).
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h) Nabídka knihovny z Rodkova

 P. Smolík (Rodkov) nabídnul všem přítomným k odběru starší knihy ze zrušené knihovny.

 V případě zájmu kontaktujte P. Smolíka – tel.: 728 747 666

ch)  Pohlednice se znaky obcí, pexeso a inforočenka 2013-2014

 Členská schůze byla informována, že od 18.12.2012 je možné si v kanceláři MB vyzvednout 
objednané pohlednice se znaky obcí, pexeso a nové inforočenky 2013-2014.

 Vyúčtování pohlednic a pexesa proběhne předfakturací (celková faktura bude vydána na mikroregion).

      .....................................................           .....................................................
                         Ing. Pavel Kadlec                      Ing. František Cacek

          ......................................................
           Augustin Holý

                 předseda mikroregionu

Zapsala dne 27.12.2012

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




