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13. 11. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná 

Přítomní: 

 28 zástupců členských obcí (Blažkov, Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, 

Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Milasín, Nyklovice, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, 

Strachujov, Strážek, Sulkovec, Štěpánov n. S., Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, 

Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice) 

 7 hostů (Ing. Karel Pačiska – Bystřice n. P., Ing. Vladislava Filová, Milan Kousa, MUDr. Petr 

Novotný - ZZS KV, p.o., JUDr. Martina Hostomská, JUDr. Jaroslavu Vichrovi - MVČR, Mgr. Lenka 

Víchová – MěÚ Bystřice n. P.) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Informace Ministerstva vnitra ČR (JUDr. Martina Hostomská) 

4. Projednání situace změny provozu RZS v Bystřici n. P. (ředitelka ZZS pro Kraj Vysočina 

Ing. Vladislava Filová) 

5. Vyjádření se k rušení KÚ v Bystřici n. P. 

6. Volba předsednictva a vedení Mikroregionu Bystřicko 

a) Volba předsedy mikroregionu 

b) Volba místopředsedy mikroregionu 

c) Volba představenstva mikroregionu 

d) Jmenování inventarizační komise 

e) Jmenování kontrolního výboru 

f) Jmenování finančního výboru 

7. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) Rozpočtová opatření č.4/2014 

b) Členské příspěvky na rok 2015 

c) Rozpočtové provizorium na rok 2015 

d) Rozpočtový výhled na období 2016-2017 

e) Změna pravomoci pro podání bankovních příkazů 

f) Změna směrnice o schvalování účetní závěrky 

g) Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko 

8. MAS Zubří země o.p.s. 

a) Operační programy ČR na období 2014-2020 

b) Strategie CLLD MAS Zubří země 2014-2020 a standardizace MAS 

c) Regionální akční plán v Kraji Vysočina (RAP) 
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9. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) Činnost mikroregionu za rok 2014 

b) Nositel tradic Bystřicka 2015 

c) Bystřicko čte dětem 2015 

d) Putovní letní kino 2015 

e) Soutěž v kuželkách a bowlingu 2014/2015 

f) Příprava tras stezky „Do Háje“ 

g) Otevření zimního stadionu v Bystřici n. P. 

h) Projekt SMO ČR „Obce sobě“ 

10. Závěr jednání 

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

Z Á P I S 

1. Zahájení 
 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 16:05 hod. a přivítal všechny přítomné zástupce 

členských obcí. 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

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

schválen. 

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

Josef Vojta (Bystřice n. P.), Zdeněk Horák (Dolní Rožínka). 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

3. Informace Ministerstva vnitra ČR 

 Augustin Holý předal slovo JUDr. Jaroslavu Vichrovi, který zastupuje odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy MV ČR v Jihlavě. 

 JUDr. Vichr přiblížil zástupcům členských obcí práci oddělení dozoru, jenž vydává metodiku k 

vydávání obecně závazných vyhlášek. Při vydávání je dobré využívat vydávané metodiky MV 

ČR nebo přímo konzultace k jednotlivým vyhláškám, které poskytuje jejich odbor dozoru 

a kontroly veřejné správy se sídlem v Jihlavě. Dále připomněl, že některé obce tuto pomoc 

využívají a některé ne, tudíž apeloval na využití nabízené pomoci, která předejde možným 

nesrovnalostem a chybám. Dále předal všem přítomným materiály „Metodické doporučení 

k činnosti územních samosprávných celků“ 

 JUDr. Vichr seznámil přítomné zástupce obcí, že podané obecní projekty bude možné 

odevzdávat na odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR v Jihlavě a proplácet je bude 

MV ČR v Praze, které bude zároveň provádět kontrolu údajů kontrolovaných MV ČR v Jihlavě. 

 Kontakt: JUDr. Martina Hostomská, tel. 723 738 321, 567 300 369, e-mail: 

martina.hostomska@mvcr.cz 

 Kontakt: JUDr. Jaroslav Vichr, tel. 567 300 369, e-mail: jaroslav.vichr@mvcr.cz 

 Dále odkázal na http://www.mvcr.cz/odk2/, kde lze nalézt další informace. 

mailto:martina.hostomska@mvcr.cz
mailto:jaroslav.vichr@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/odk2/
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4. Projednání situace změny provozu RZS v Bystřici n. P. 

 Ing. Vladislava Filová seznámila přítomné se záměrem přeměny RZS Bystřice n. P. 

 Představila plánované zavedení systému Randez-Vous (RV), který pracuje ve složení lékař 

a řidič-záchranář. Tyto výjezdové skupiny jsou nejčastěji zařazovány do víceúrovňového 

setkávacího systému. Tedy přivolaná zdravotnická pomoc vyjede zároveň dvěma vozy 

z různých pozic a na místě zásahu zdravotnické pomoci se tyto dva vozy střetnou. Těmito 

výjezdovými skupinami má být skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve složení řidič-

záchranář a zdravotnický záchranář a skupina rychlé lékařské pomoci (RLP) ve složení řidič-

záchranář, zdravotnický záchranář a lékař. Paní Ing. Filová sdělila, že tento systém je 

dostačující z hlediska statistik, kdy k 80 – 85 % výjezdů není třeba pomoci samotného lékaře. 

Rovněž přítomné seznámila s prudce se snižující tendencí zaměstnaných lékařů v RZS 

Bystřice n. P. a nízkém zájmu o lékařská místa. Zdůraznila, že i toto je jeden z důvodů změny 

fungování RZS Bystřice n. P. 

 Ing. Filová přítomné seznámila s plánovanými hodinami dostupnosti RZS, a to 7.00 – 19.00 

hod. zajištěna dostupnost výjezdového lékaře ze stanoviště ve Žďáru nad Sázavou a Bystřice 

nad Pernštejnem a od 19.00 hod. by měla být zajištěna dostupnost výjezdové zdravotnické 

skupiny formou Randez-vouz ze stanoviště v Novém Městě na Moravě. V případě těžkých 

zdravotních úrazů bude zajištěna možnost povolat leteckou záchrannou službu z Brna. 

 Zástupci obcí se jednohlasně dohodli na sepsání dopisu ministru zdravotnictví, hejtmanu 

Kraje Vysočina o této situaci. Sepsáním dopisu byl pověřen L. Stalmach, který 

zpracovaný dopis dále odešle na e-mail kanceláře Mikroregionu Bystřicko a ten bude 

následně rozeslán všem členským obcím k připomínkování a odsouhlasení. 

5. Vyjádření se k rušení KÚ v Bystřici n. P. 

 K. Pačiska seznámil členskou schůzi o připravovaném záměru KÚ pro Vysočinu, že by chtěli 

rušit KÚ v Bystřici n. P. a pracoviště přesunout do Žďáru. 

  Členská schůze se dohodla, že A. Holý vytvoří dopis o nesouhlasu s rušením KÚ v Bystřici 

n. P. Dne 18. 11. 2014 bude podepsáno a následně předáno při osobní schůzce s vedením KÚ 

pro Vysočinu - Ing. Miroslavu Kaválkovi. 

6. Volba předsednictva a vedení Mikroregionu Bystřicko 

 A. Holý navrhl, že volba bude probíhat prostřednictvím veřejného hlasování. Veřejná volba 

byla jednohlasně schválena. 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

a) Volba předsedy mikroregionu 

 Na místo předsedy Mikroregionu Bystřicko byl navrhnut Libor Pokorný. 

 A. Holý nechal poté hlasovat o schválení kandidáta na pozici předsedy mikroregionu. 

Hlasování :  Pro: 27    Proti: 0     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0 
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b) Volba místopředsedy mikroregionu 

 Na místo místopředsedy Mikroregionu Bystřicko byl navrhnut Mgr. Josef Vojta. 

 A. Holý nechal poté hlasovat o schválení kandidáta na pozici místopředsedy mikroregionu. 

Hlasování :  Pro: 27     Proti: 0     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0 

c) Volba předsednictva mikroregionu 

 A. Holý navrhnul, aby se o schválení všech navržených členů předsednictva hlasovalo 
současně jedním hlasováním. 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Novými členy předsednictva byli navrženi kandidáti uvedeni níže v tabulce 

 

 A. Holý nechal hlasovat o výše navržených členech předsednictva 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

d) Jmenování inventarizační komise 

 Členy inventarizační komise byli navrženi Mgr. Josef Vojta, Ing. Pavel Kadlec, Jiří 
Sklenář (přítomna inventarizaci bude J. Zemanová). 

 Návrh byl jednohlasně schválen. Členové inventarizační komise budou v lednu 2015 
informováni  o průběhu inventarizace (místo konání, datum). 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

e) Jmenování kontrolního výboru 

 Členy kontrolní komise byli navrženi Jiří Vrbka, Mgr. Petra Tatíčková, Ing. Luboš 
Vetešník. 

 A. Holý nechal o navržených členech komise hlasovat. Návrh byl jednohlasně schválen. 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

f) Jmenování finančního výboru 

 Členy finančního výboru byli navrženi Zdeněk Horák, Mojmír Starý, Jana Vrbková. 

 A. Holý nechal o navržených členech finančního výboru hlasovat. Návrh byl jednohlasně 
schválen. 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

č. území původní člen předsednictva návrh člena předsednictva

1 Ubušínek, Sulkovec, Nyklovice Mgr.Michal Budig Vlastimil Husák (Ubušínek)

2 Chlum-Korouhvice, Vír, Věstín, Rovečné, Velké Tresné Mgr. Ladislav Stalmach Mgr. Ladislav Stalmach

3 Koroužné, Prosetín, Štěpánov n.S., Věchnov, Ujčov, Býšovec Ing.Jiří Drbušek
PaedDr. Šárka Kunčíková 

(Štěpánov n. S.)

4
Střítež, Rožná, Bukov, Milasín, Dol.Rožínka, Strážek, Sejřek, 

Věžná, Moravecké Pavlovice
Libor Pokorný Vlastimil Tvarůžek (Strážek)

5 Blažkov, Zvole, Hor. Rožínka, Rodkov, Rozsochy Starý Mojmír Augustin Holý (Rozsochy)

6 Lísek, Bohuňov,  Písečné, Ždánice Ing. František Cacek Ing. František Cacek

7 Strachujov, Unčín, Dalečín, Velké Janovice Ing. Pavel Kadlec Ing. Pavel Kadlec

8 Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Josef Vojta Mgr. Josef Vojta

9 předseda Augustin Holý Libor Pokorný
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7. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) Rozpočtová opatření 

 Došlo ke splacení dluhu za ukradený notebook ve výši 11 400 Kč. Celková rozpočtová 
změna činí 11 400 Kč. (příloha 1) 

b) Členské příspěvky na rok 2015 

 Mikroregion Bystřicko oproti loňskému roku se rozrostl o 23 občanů. Rozdíl v členských 
příspěvcích v roce 2015 oproti roku 2014 činí 460 Kč. (příloha 2) 

 L. Stalmach navrhnul zvýšení členského příspěvku na rok 2015. Návrh nebyl přijat 

Hlasování :  Pro: 1     Proti: 23     Zdržel se: 4     Nehlasoval: 0 

 A. Holý navrhl, aby členský příspěvek na rok 2015 byl stejný jako v letech 2011-2014, tedy                
20,-Kč/obyvatel.  

 Členská schůze schválila členské příspěvky na rok 2015 ve výši 20,- Kč/obyvatel. 

Hlasování :  Pro: 27     Proti: 1     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

c) Rozpočtové provizorium na rok 2015 

 A. Holý nechal hlasovat o přijetí rozpočtového provizoria na rok 2015 ve znění: Do doby 
přijetí rozpočtu na rok 2015 bude Mikroregion hospodařit podle objemu příjmů a 
výdajů předchozího roku. (příloha 3) 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

d) Rozpočtový výhled na období  2016-2017 

 Přítomní byli seznámeni s navrženými rozpočtovými výhledy na následující dva roky 
(2016, 2017). Výhledově by měly příjmy i výdaje v roce 2016 činit 480 456 Kč a v roce 
2017 by měly činit 397 640 Kč. (příloha 4) 

 Příjmy v roce 2016 a 2017: členské příspěvky ve výši 20,-Kč/obyv. 

 Výdaje v roce 2016 a 2017: běžné provozní výdaje  

 Rozpočtový výhled byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

e) Změna pravomoci pro podání bankovních příkazů 

 A. Holý navrhl, že kompetence pro podávání bankovních příkazů se přesune z předsedy 
mikroregionu na Ing. J. Zemanovou – pracovníka kanceláře Mikroregionu Bystřicko (po 
schválení příkazce operace). Návrh byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

f) Změna směrnice o schvalování účetní závěrky 

 Směrnice o schvalování účetní závěrky (dále jen „směrnice“) byla upravena o větu blíže 
určující orgán schvalující účetní závěrku. Do směrnice byla tato skutečnost zapsána do 
hlavy II. Schvalování účetní závěrky ve znění: Účetní závěrku schvaluje předsednictvo 
v souladu se zákonem č. 239/2012. (příloha 5) 

Hlasování: Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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g) Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2014 

 J. Zemanová seznámila přítomné s konáním dílčího přezkoumání hospodaření DSO 
Mikroregion Bystřicko, které proběhlo 10.11.2014 bez závad. 

8. MAS Zubří země o.p.s. 

a) Operační programy ČR na období 2014-2020 

 J. Zemanová informovala členskou schůzi o průběhu schvalování připravovaných 
operačních programu ČR na období 2014-2020. Operační programy nejsou doposud 
schváleny. Předpokládá se až začátkem roku 2015. První výzvy budou vyhlášeny nejdříve 
ve 4 čtvrt. 2015. Dostupné operační programy naleznete na: http://www.kr-
vysocina.cz/navrhy-operacnich-programu/ds-302557/archiv=0&p1=61524 

b) Strategie CLLD MAS Zubří země 2014-2020 a standardizace MAS 

 Kompletně zpracovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) včetně 
programových rámců se bude podávat od 2. čtvrt. 2015 na MMR (schválení do ½ roku). 
Nejdříve musí MAS splnit podmínky Standardizaci místních akčních skupin 
pro programové období 2014 – 2020. 

 MAS Zubří země, o.p.s. musí v roce 2015 splnit Standardizaci místních akčních skupin 
pro programové období 2014 – 2020. Veškeré informace ke standardizaci MAS: 
http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-mas/ 

 První kolo pro standardizaci bude vyhlášeno od 12/2014 do 3/2015. MAS bude podávat 
žádost o standardizaci začátek roku 2015. 

c) Regionální akční plán v Kraji Vysočina (RAP) 

 Členská schůze byla informována o tom, že Krajský úřad připravuje zaměření výzev 
jednotlivých OP v Kraji, s tím souvisí, že nyní sbírají záměry na projekty (mapování 
absorpční kapacity kraje) v rámci tvorby Regionálního akčního plánu v Kraji 

Vysočina (RAP). V současné době opomíjí rozvojové zájmy malých obcí pod 500 
obyvatel. Proto všechny MAS, budou posílat do 18.11.2014 na KÚ Kraje Vysočina 
(Mgr. Dušan Vichr: vichr.d@kr-vysocina.cz) projektové záměry svých obcí, 
vyplněných v projektové fichi. Jde o projekty, které jsou větší finanční náročností (nad 2 
mil. Kč), nebo je žadatel bude realizovat přímými projekty (nikoli přes MAS). 

9. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) Činnost mikroregionu za rok 2014 

 Členská schůze byla seznámena s činností MB za rok 2014 (příloha 6). 

b) Nositel tradic Bystřicka 2015 

 J. Zemanová přítomným sdělila, že se připravuje další ročník udělení titulu Nositel tradic 
Bystřicka. Přítomné vyzvala, aby přihlásili skupiny osob, či osoby, které jsou nositeli 
tradice na Bystřicku, či konkrétně v jejich obci.  

 Přihlášky je možné poslat do konce listopadu 2014 na adresu: Městský úřad Bystřice 
nad Pernštejnem, Příční ul. č. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, oddělení školství, Ing. 
Blanka Svobodová nebo Kancelář Mikroregionu Bystřicko, Příční ulice č. 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Jarmila Zemanová. 

 Bližší informace o udělení titulu a přihláškách Vám poskytne PhDr. Vladimír Cisár, 
Městské muzeum (566 552 180, muzeum.bystricko@tiscali.cz) a Jarmila Zemanová, 
Mikroregion Bystřicko (566 590 399, mikroregionbystricko@centrum.cz). 

 

http://www.kr-vysocina.cz/navrhy-operacnich-programu/ds-302557/archiv=0&p1=61524
http://www.kr-vysocina.cz/navrhy-operacnich-programu/ds-302557/archiv=0&p1=61524
http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-mas/
mailto:vichr.d@kr-vysocina.cz
mailto:muzeum.bystricko@tiscali.cz
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c) Bystřicko čte dětem 2015 

 Přítomní byli seznámeni s konáním dalšího ročníku akce „Bystřicko čte dětem“. Byli 
vyzváni k přihlašování do této akce až do konce listopadu 2014. 

 Seznam prozatím nahlášených obcí (příloha 7). 

d) Putovní letní kino 2015 

 Přítomní, i nově zvolení starostové, byli seznámeni o plánovaném konání druhého ročníku 
akce „Putovní letní kino“, které se uskuteční v létě 2015. Je možné vybrat dva až tři 
promítací dny od 22. 6. 2015 do 6. 9. 2015. 

 Mikroregion Bystřicko zamýšlí pro příští rok zakoupit aparaturu pro ozvučení této akce. 
Bude možné tedy promítat ve dvou obcích zároveň. Rozpis prozatím nahlášených 
promítání (příloha 8). 

 Zájem o konání promítacího večera je možné hlásit do konce roku 2014 v kanceláři 
mikroregionu osobně, telefonicky (566 590 399, 731 575 342) nebo e-mailem 
mikroregionbystricko@centrum.cz. 

e) Soutěž v kuželkách a bowlingu 2014/2015 

 Zástupci obcí byli seznámeni se skutečností, že dlouhodobá soutěž v kuželkách bude 
z důvodu nízkého zájmu z řad starostů zrušena. 

 Starostům bylo navrhnuto zajištění soutěže v bowlingu, který by se konal na Vagón 
bowlingu ve Víru. Termíny soutěže by byly zcela přizpůsobeny časovým požadavkům 
starostů. Družstva by byla složena buď po jednotlivcích, nebo dvojicích, dle zájmu 
zástupců obcí. 

 Všichni starostové budou znovu osloveni k přihlášení se do mikroregionální soutěže v 
bowlingu. V případě dostatečného zájmu budou do konce roku 2014 sestaveny podmínky 
a rozpis soutěže. Bowling by byl placen z rozpočtu mikroregionu, cena by byla s 50% 
slevou. 

f) Příprava tras stezky „Do Háje“ 

 Mgr. Lenka Víchová přítomným sdělila informace o zaslání smluv k souhlasu postavení 
cedulek značících stezky „Do Háje“ umístěné na katastrálním území obcí. Těmito obcemi 
jsou Štěpánov n. S., Střítež, Strážek, Koroužné, Rodkov.  

 L. Víchová zmíněné obce vyzvala k podepsání smluv a následnému doručení na adresu 
Mikroregionu Bystřicko (Mikroregion Bystřicko, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem) do 15. 12. 2014. 

g) Otevření zimního stadionu v Bystřici n. P. 

 J. Vojta informoval členskou schůzi o slavnostním otevření nového zimního stadionu 
v Bystřici n. P., které se uskuteční 18. 12.2014. 

h) Projekt SMO ČR „Obce sobě“ 

 L. Víchová požádala starosty o vyplnění krátké tabulky o potřebách obcí (i v oblasti 
zaměstnanců). Tabulku bude jednotlivým obcím rozesílat Mikroregion Bystřicko, na jehož 
e-mailovou adresu se bude moci vyplněná tabulka odesílat zpět. 

 Vyplnění tabulky pomůže k lepšímu podchycení potřeb obecních úřadů a obcí, které může 
dále i Mikroregion Bystřicko využít k pomoci jednotlivým obcím. 

10. Závěr jednání 

 Augustin Holý poděkoval všem přítomným členům za účast. Dále poděkoval Liboru 
Pokornému za poskytnutí zázemí pro konání zasedání. 

 



8 / 8 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
          Mgr. Josef Vojta                            Zdeněk Horák          Libor Pokorný 

                                                                                                                                   předseda mikroregionu 

 

 

 

 

Zapsala dne 20. 11. 2014: 

 

 

…………………………… 
 Ing. Iva Gregorová 


