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12.3. 2013 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rozsochy 

 

Přítomní:  

 24 zástupců členských obcí (Blažkov, Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, 
Lísek, Milasín, Rodkov, Rozsochy, Rožná, Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov n. S., 
Ubušínek, Ujčov, Unčín, Velké Janovice, Věstín, Vír, Zvole, Ždánice) 

 3 hosté (Ing. Karel Pačiska – Bystřice n. P., František Šustal – Milasín, Jana Vrbková - Věžná) 

 
Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Občanská bezpečnostní komise 

4. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

 a) rozpočet na rok 2013 

 b) zápis z inventarizace majetku k 31. 12. 2012 

5. Doplnění stanov ve smyslu povinnosti schválení účetní závěrky 

6. Nové členství v Mikroregionu Bystřicko 

7. Aktuální informace o MAS Zubří země o.p.s. 

8. Diskuze a další organizační záležitosti 

 a) projekt „Bystřicko čte dětem 2013“ 

 b) titul „Nositel tradic Bystřicka 2013“ 

 c) úhrada neinvestičních nákladů zřizovatelům škol za přespolní žáky 

 d) dokončení reformy státní správy 

 e) likvidace komunálního odpadu pošt 

 f) návštěva starostů z Vranovského regionu v roce 2013 

 

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

 

ZÁPIS 

 

1. Zahájení 

 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 16:05 hodin, přivítal všechny přítomné zástupce členských obcí 
v Rozsochách. 

 
 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

 Augustin Holý seznámil členskou schůzi s upraveným programem, který byl následně jednohlasně 
schválen. 

Hlasování :  Pro: 24     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 

 Členská schůze dále schválila zapisovatele Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu:                           
Pavel Smolík (Rodkov) a Mojmír Starý (Zvole) 

Hlasování :  Pro: 24     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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3. Občanská bezpečnostní komise 

 Na členské schůzi č.4/2012 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno, 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. Byla jmenována 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).  

 Členská schůze byla seznámena s dohodou o ustavení Občanské bezpečnostní komise při DIAMO, 
státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka. 

 Členská schůze tuto dohodu jednohlasně odsouhlasila (příloha č. 1) 

Hlasování :  Pro: 24     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Členská schůze byla seznámena s mandátní smlouvou, která řeší zastupování Jaderných regionů 
České republiky, mezi které patří i Mikroregion Bystřicko, ve vztahu k ČR a EU. 

 Členská schůze tuto smlouvu jednohlasně odsouhlasila (příloha č. 2) 

Hlasování :  Pro: 24     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 

4. Hospodaření mikroregionu Bystřicko 

a)  Rozpočet na rok 2013 

 Členská schůze projednala sestavený návrh rozpočtu na rok 2013, 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 2013 (příloha č. 3) byl umístěn na web. stránku Mikroregionu 
Bystřicko – www.bystricko.cz. 

 Do položek Příjmů ve výši 698.833,- Kč jsou zařazeny členské příspěvky od obcí na rok 2013, 
sponzorský finanční dar od firmy E.ON, Kraje Vysočina, spoluúčast obcí na projektu Bystřicko čte 
dětem 2013, zůstatek z roku 2012, příjmy z vydané faktury za pexeso a pohlednice, příjmy úroků. 

 Do položek Výdajů ve výši 698.833,- Kč jsou zařazeny kancelářské potřeby, došlá faktura za pohledy 
a pexeso z roku 2012, účetní služby, mzdové náklady správce mikroregionu (březen – prosinec bude 
snížen úvazek na 7 hodin/den – z důvodu realizace projektu osvojování MAS), poštovné, účetní 
školení, telekomunikační a bankovní poplatky, ostatní služby, cestovné, projekt Bystřicko čte dětem, 
publikování v novinách Bystřicko, notebook a dataprojektor, dar pro MAS Zubří země, krátkodobá 
půjčka pro MAS Zubří země, neinvestiční transfer pro Kumšt o.s., rezerva. 

 Členská schůze po dlouhé diskuzi jednohlasně schválila rozpočet na rok 2013. 

Hlasování :  Pro: 24     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

b) Zápis z inventarizace majetku k 31.12.2012 

 J. Zemanová přednesla členské schůzi zápis z inventarizace majetku k 31.12.2012, který byl bez 
závad. 

 Členská schůze tento zápis jednohlasně odsouhlasila (příloha č. 4) 

Hlasování :  Pro: 24     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 

5. Doplnění stanov ve smyslu povinnosti schválení účetní závěrky 

 Podle zákona č.239/2012 Sb. s účinností od 1. 9. 2012 mají obce a dobrovolné svazky obcí povinnost 
schvalovat účetní závěrku. V přechodném ustanovení zákona je uvedeno, že schvalování účetní 
závěrky se poprvé provede za účetní období roku 2012. Krajský úřad doporučuje, aby DSO na 
nejbližším jednání doplnil stanovy o určení orgánu, jenž bude mít pravomoc schvalovat účetní závěrku. 

 Bylo navrženo doplnění stanov – pravomocí předsednictva: Předsednictvo schvaluje účetní závěrku v 
souladu se zákonem č. 239/2012 Sb. 

 Členská schůze doplnění stanov jednohlasně odsouhlasila (příloha č. 5) 

Hlasování :  Pro: 24     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 

 

http://www.bystricko.cz/?clanek=46
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6. Nové členství v Mikroregionu Bystřicko 

 Dne 18. 12. 2012 byla doručena žádost o přijetí do MB od obce Věžná.   

 Zastupitelstvo obce Věžná schválilo začlenění do Mikroregionu Bystřicko dne 12. 12. 2012. 

 Členská schůze jednohlasně schválila vstup obce Věžná do MB od 13. 3. 2013. 

Hlasování :  Pro: 24     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Starostka obce Věžná se rozhodla přistoupit do oblasti MB č. 4 pro zastupování členem předsednictva. 

území  člen předsednictva 

4. Střítež, Rožná, Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, Strážek, Sejřek, 
    Věžná  

Libor Pokorný 

 

7. Aktuální informace o MAS Zubří země o.p.s. 

Projekt  - Osvojování schopností 

 Žádost „Osvojování schopností MAS Zubří země o.p.s.“ byla zaregistrována 8.2.2013 pod                 
č.j. 13/010/34100/563/34100/563/000004 (dotace 500.000,- Kč). Po prvotním přezkoumání splňuje 
požadavky způsobilosti. Ve vyhlášeném termínu od 06. 02. 2013 do 12. 02. 2013 bylo na centrálním 
pracovišti SZIF v Oddělení metodiky osy 4 PRV zaregistrováno celkem 60 žádostí o dotaci na opatření 
III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění o celkové výši 29 350 850,– Kč (celková alokace 
28,4 mil. Kč).  

 100% dotace bude určena na vytvoření integrované strategie rozvoje území 2014-2020 a tréninkovou 
výzvu, kde bude rozděleno 100.000,- Kč na dětské akce, které proběhnou od ledna do února 2014. 

 Realizace projektu: únor 2013 – únor 2014 (předpokládané proplacení dotace červen - červenec 
2014) 

 Pro realizaci projektu je nutné zajistit předfinancování (zatím přislíbeny krátkodobé půjčky na 30 tis. 
Kč od Mikroregionu Bystřicko a Novoměstsko, po schválení dotace je přislíbena půjčka ve výši 500 tis. 
Kč od Města Bystřice n. P.) 

Příprava podkladů pro ISRÚ 

 V současné době se zpracovávají dotazníky od občanů – cca 400 a dotazníky od obcí: chybí 
dotazníky z 18 obcí – z toho 9 obcí z MB a okolí (Bohuňov, Bukov, Chlum-Korouhvice, 
Moravecké Pavlovice, Rodkov, Rovečné, Strachujov, Velké Tresné, Vír). 

 Zbývající obce budou znovu osloveny, aby vyplněný dotazník poslaly nejpozději do 31. 3. 2013. 

 Veřejné projednání přípravy strategie na období 2014 - 2020: 25. 4. 2013 od 16.30 hod. (MěÚ 
Bystřice n. P.) a 2. 5. 2013 od 16.00 hod. (Úřad městyse Nedvědice). Pozvánka bude rozeslána všem 
obcím (budou požádány o vyhlášení rozhlasem). Přesný termín veřejného projednání v Novém Městě 
n. M. ještě není znám. 

Příprava operačních programů v plánovacím období 2014 - 2020 

 Druhá zlínská výzva: Snahou je, aby co nejvíce evropských prostředků nového rozpočtového období 
EU směřovalo do měst a obcí „přímo“ (nárokový model) a byly zohledněny potřeby venkovských 
regionů ČR. 

 Čerpání evropských prostředků v novém období bude pro obce a města jednou z posledních možností, 
jak se alespoň částečně vyrovnat se znevýhodněními, které je limitují v jejich vlastním rozvoji, a jak 
dosáhnout na evropské peníze.   

 Podporu této výzvě je možné vyjádřit na webové stránce: http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-
vyzva/ 

Dotace z Kraje Vysočina 

 Žádost „Zajištění provozních nákladů MAS Zubří země na rok 2013“ o dotaci ve výši 45.000,- Kč byla 
poslána 11. 2. 2013 na KÚ Kraje Vysočina. Dotace (až 100%) bude poskytnuta na spolufinancování 
nutných provozních nákladů. V roce 2012 byla poskytnuta dotace MAS Zubří země ve výši 30.000,- Kč 
(navýšení o 15.000,- Kč v roce 2013). 

Projekt spolupráce 

 V červnu 2013 je možné podat žádost na projekt spolupráce do Programu rozvoje venkova – opatření 
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Projekt spočívá ve spolupráci 2 a více MAS ČR, z nichž alespoň 
1 je podpořená a může rozdělovat dotace z Programu rozvoje venkova. Konkrétní záměr projektu 
spolupráce (místní památky – kapličky, hřbitovní zdi či křížky, studánky či regionální produkty a 
farmářské trhy) je ještě ve vyjednávání s MAS Moravskobudějovicko a MAS Oslavka. 

http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-vyzva/
http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-vyzva/
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/2
http://www.iecc.cz/
http://vysocina.nsmascr.cz/files/2012/11/Kontakty-na-v%C5%A1echny-MAS-Vyso%C4%8Diny-let%C3%A1k-vnit%C5%99n%C3%AD-strana.pdf
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 Je možné získat až 90% dotaci, která je určena na stavební práce (vyjasněné majetkové vztahy 
k nemovitosti, stavební povolení a projektová dokumentace ke dni registrace žádosti), společné měkká 
akce, vybavení, mzdové náklady na řízení projektu atd. 

 Žádost bude podána v červnu 2013, realizace od 4/2014. 

Termíny nejbližších akcí 

 14. 3. 2012 se J. Zemanová zúčastní jednání Valné hromady NS MAS ČR, které se koná v Žluticích a 
20. 3. 2013 pojednou zástupci MAS a další zájemci na návštěvu do MAS Hlinecko (odjezd v 8.15 hod. 
od MěÚ Bystřice n. P.) 

8. Diskuze a organizační záležitosti 

a)  Projekt „Bystřicko čte dětem 2013“ 

 J. Zemanová informovala členskou schůzi o průběhu projektu „Bystřicko čte dětem 2013.“ Čtení bylo 
dokončeno v obcích: Dalečín, Unčín, Štěpánov, Lísek, Rožná, Velké Janovice, Ujčov, Strážek, Dolní 
Rožínka, Písečné, Zvole, Bystřice n. P. Vyúčtování za čtení je možné předkládat v hotovosti či na 
základě vydané faktury (součástí jsou kopie prvotních dokladů) – co nejdříve od ukončení čtení, 
nejpozději do 8. 4. 2013. 

 Na čtení bude rozdělena dotace 50 tis. od Kraje Vysočina a 50 tis. od společnosti E.ON, dále na čtení 
přispěje 10 tis. Kč Mikroregion Bystřicko. 

 Celkem bude realizováno 57 čtení ve 20 obcích (nově také ve Věžné a Nyklovicích). 

 Příspěvek na čtení:  1.930,- (spoluúčast 1.000,- Kč - 34 %) 

 Spoluúčast: mimořádný členský příspěvek – až po realizaci na základě dopisu, červen 2013 

 Náklady na 1 čtení k vyúčtování: 2.930,- Kč (příspěvek na čtení 1.930,- Kč, spoluúčast 1.000,- Kč). 
Spoluúčast na čtení bude vyúčtována formou mimořádného členského příspěvku až po realizaci 
celého projektu (květen nebo červen 2013) na základě emailu od J. Zemanové. (příloha č. 6) 

 

 b)  Titul „Nositel tradic Bystřicka 2013“ 

 Na titul Nositel tradic Bystřicka 2013 bylo navrženo celkem 5 organizací či jednotlivců (Geam za 
udržení tradice hornictví, Josef Sedlář z Věchnova za udržení výroby tradičního chleba, Vlastimil 
Fendrych za dlouhodobou zemědělskou činnost - pěstování konzumních brambor, TJ Rozsochy za 
dlouhodobé udržování lidové tradice Masopustních ostatků, národopisné soubory Rožínka a Groš). 

 6ti-členná komise navrhla 12. 3. 2013 na udělení titulu – národopisné soubory Rožínka a Groš z 
Dolní Rožínky. 

 Oba soubory udržují na Bystřicku lidové tradice v podobě dětských her, říkadel, písní, tanců a zvyků, 
které předvádí v autentické podobě tak, jak byly zapsány sběrateli lidové slovesnosti. V roce 2013 
oslaví již 30 let od svého vzniku a připravují na červen 2013 průřezové vystoupení, kterým přiblíží 
široké veřejnosti krásu folklórních tradic rodného kraje. 

 Členská schůze jednohlasně schválila udělit titul národopisnému souboru Rožínka a Groš. 

Hlasování :  Pro: 24     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

c)  Úhrada neinvestičních nákladů zřizovatelům škol za přespolní žáky 

 Členská schůze diskutovala, jestli se budou obce, kde není zřízena ZŠ, podílet na neinvestičních 
nákladech za svoje žáky.  

 Tato problematika se bude znovu řešit v prosinci 2013, až se naplní RUD. 

 

d)  Dokončení reformy státní správy 

 Členská schůze pověřila A. Holého k vytvoření stanoviska pro Svaz měst a obcí ČR, jako 
vyjádření podpory jeho činnosti, kdy aktivně vystupuje proti plošnému rušení stavebních a matričních 
úřadů. 

 

e)  Likvidace komunálního odpadu pošt 

 L. Stalmach informoval členskou schůzi o výsledku veřejné zakázky na likvidaci komunálního odpadu 
pošt na Žďársku. Zakázku vyhrála firma A.S.A. Výsledek je jednoznačně finančně nevýhodný pro 
Českou poštu, s. p. a to v době, kdy rušením menších pošt chce ušetřit provozní náklady. 

 Členská schůze pověřila L. Stalmacha k vytvoření dopisu za Mikroregion Bystřicko, kde bude 
požadovat zveřejnění stávající i předchozí smlouvy pošty na likvidaci odpadu podle zákona                        
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
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f)  Návštěva starostů z Vranovského regionu v roce 2013 

 V roce 2013 by měli přijet na návštěvu Bystřicka starostové z Vranovského regionu (náklady na 
návštěvu byly schváleny v rozpočtu na rok 2013 – 25.000,- Kč). V duchu spolupráce proběhla                          
v roce 2012 návštěva Vranovska představiteli některých obcí Bystřicka. 

 Členská schůze navrhuje pozvat kolegy ze Združenia miest a obcí Vranovského regiónu na přátelské 
setkání starostů do Mikroregionu Bystřicko (termín nestanoven). 

 
 
 
 
 

       .....................................................             ..................................................... 
                      Pavel Smolík                             Mojmír Starý 
                          
 
 
 

       ......................................................  
             Augustin Holý 
                předseda mikroregionu 

 

Zapsala:  

 
 

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


