
1 / 4

13.12. 2011 v 16:00 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice n.P.

Přítomní: 

 18 zástupců členských obcí (Blažkov, Bohuňov, Bystřice n.P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní 
Rožínka, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Střítež, Štěpánov n.S., Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké 
Janovice, Zvole)

 MěÚ Bystřice n.P. – PhDr. Drahomíra Lukšová

Program schůze:

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

3. Změny v poskytování sociálních dávek od 1.1.2012

4. Volba inventarizační komise

5. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko

    a) rozpočtové změny č.4/2011

b) členské příspěvky MB na rok 2012

c) rozpočtové provizorium na rok 2012

d) rozpočtový výhled na období 2013 - 2014

6. Diskuze a další organizační záležitosti

a) projekt „Bystřicko čte dětem 2012“

b) soutěž v kuželkách 2011/2012

c) noviny Bystřicko na rok 2012

d) příspěvek pro ZZS kraje Vysočina

e) titul „Nositel tradic Bystřicka“

f) veřejnoprávní smlouva – RÚIAN

g) žádost o partnerství projektu Bystřická zrcadlení 2012

h) Program obnovy venkova Vysočiny 2012

ch) činnost mikroregionu Bystřicko za rok 2011

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

ZÁPIS

1. Zahájení

 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 16:05 hodin, přivítal všechny přítomné zástupce členských obcí 
a PhDr. Drahomíru Lukšovou v nové zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

 Augustin Holý přednesl aktualizovaný program schůze č.5/2011, který byl jednohlasně schválen.

 Členská schůze dále schválila zapisovatele Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu: L.Pokorný
(Rožná), P.Tatíčková (Blažkov).

Hlasování : Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0
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3. Změny v poskytování sociálních dávek od 1.1.2012

 Od 1.1.2012 bude sociální dávky (pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby 
zdravotně postižené), které do 31.12.2011 vyplácely městské úřady,  zajišťovat a vyplácet Úřad 
práce v Bystřici n.P. (příloha č. 1)

 3 zaměstnanci z MěÚ Bystřice n.P., kteří měli na starosti sociální dávky, přejdou i fyzicky od 1.1.2012 
na Úřad práce v Bystřici n.P., Tyršova 408.

 Více informací: www.socialnireforma.mpsv.cz

4. Volba inventarizační komise

 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 2012 informováni              
o průběhu inventarizace (místo konání, datum).

Hlasování : Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

5. Hospodaření mikroregionu Bystřicko

a) Rozpočtové změny č.4/2011

 A.Holý přednesl členské schůzi rozpočtové změny č.4/2011 dle skutečných příjmů a výdajů za rok
2011.

 Členská schůze tyto změny jednohlasně odsouhlasila (příloha č. 2)

Hlasování : Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

b) Členské příspěvky MB na rok 2012

 A.Holý navrhl, aby členský příspěvek na rok 2012 byl stejný jako v roce 2011, tedy 20,-Kč/obyvatel.

 Členská schůze jednohlasně schválila členské příspěvky na rok 2012 ve výši 20,- Kč/obyvatel.

Hlasování : Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

c) Rozpočtové provizorium na rok 2012

 Členská schůze jednohlasně schválila rozpočtové provizorium na rok 2012 v tomto znění: Do doby 
přijetí rozpočtu na rok 2012 bude Mikroregion hospodařit podle objemu příjmů a výdajů předchozího 
roku (příloha č. 3)

Hlasování : Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

d) Rozpočtový výhled na období 2013-2014

 Byl schválen jednohlasně rozpočtový výhled (příloha č. 4)

 Příjmy v roce 2013 a 2014: členské příspěvky ve výši 20,-Kč/obyv.

 Výdaje v roce 2013 a 2014: běžné provozní výdaje 

 Členské příspěvky od obcí pokryjí veškeré provozní náklady

Hlasování : Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

6. Diskuze a organizační záležitosti

a)  Projekt „Bystřicko čte dětem 2012“

 Na akci v roce 2012 je k dispozici 90 000,- Kč od Nadace OKD a 50 000,- od Fondu Vysočina –
v srpnu 2011 byly podepsány smlouvy. V listopadu podána žádost na společnost E.ON o dotaci 
50 000,- Kč (předběžně přislíbeno od p. Svobody – oblastní manažer společnosti E.ON) – celkem na 
akci 160 000,- Kč + 30 000,- Kč na administraci projektu. Náklady projektu, abychom získali 50 000,-
od Fondu Vysočiny, jsou 167 000,- Kč.

 Přihlásilo se 15 obcí jako v roce 2011 (Bystřice n.P. – 3 ZŠ a knihovna, Dalečín, Dolní Rožínka, Lísek, 
Písečné, Prosetín, Rozsochy, Rožná, Rovečné, Strážek, Sulkovec, Štěpánov n.S., Unčín, Vír, Zvole) +  
3 nové obce (Blažkov, Ujčov a Velké Janovice), celkem tedy 18 obcí – 57 čtecích večerů.
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 Příspěvek na 1 čtení: - s příspěvkem společnosti E.ON – 2 807,- (spoluúčast 123,- Kč)

      - bez příspěvku – 2 456,- (spoluúčast 474,- Kč)

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

 Do 21. prosince 2011 budou ZŠ a obce informovány o podmínkách čerpání příspěvku a struktuře 
nákladů na čtení. (odpovídá: J.Zemanová)

b)  Soutěž v kuželkách 2011/2012

 Členská schůze byla informována o probíhající soutěži v kuželkách na sezónu 2011/2012.

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

Hlasování : Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

 Obcím bude rozesláno rozlosování a částečně doplněný rozpis soutěže v kuželkách na rok 2012 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)

c) Noviny Bystřicko na rok 2012

 Členské schůzi byl rozeslán rozpis novin Bystřicko na rok 2012 s uvedením uzávěrek. Ti, kteří měli 
zájem publikovat v novinách, se mohli do rozpisu napsat.

 Od úterý 20. prosince 2011 budou k dispozici u kanceláře mikroregionu noviny Bystřicko č.12/2011.

d) Příspěvek pro ZZS kraje Vysočina

 Díky příspěvkům od obcí Bystřicka byl v prosinci 2011 pořízen na záchranné stanoviště Bystřice n.P.
přístroj pro mechanizovanou masáž srdce. V lednu 2012 bude oficiálně uveden do provozu. Všechny 
obce, které na přístroj přispěly, budou na akci pozvány a bude jim osobně poděkováno.

e) Titul „Nositel tradic Bystřicka“

 Pro posílení sounáležitosti místních obyvatel s mikroregionem a s charakteristickými rysy jeho historie 
a na podporu rozvoje tradičních výrob a činností připravuje Město Bystřice nad Pernštejnem ve 
spolupráci se Mikroregionem Bystřicko pro rok 2012 udělení prvního titulu „Nositel tradic Bystřicka“.   

 V případě dobrého ohlasu po odzkoušení by byl titul pravidelně udělován na základě doporučení 
odborné komise a schválení zastupitelstvem Města a členskou schůzí MB, a to jednotlivci či skupině 
osob, kteří se zasloužili o udržení či obnovu pro Bystřicko tradičních prací, činností, obyčejů a 
zvyklostí. 

 Návrh na udělení titulu by mohli podat jednotlivci, podniky a instituce, a to každoročně do 15. 3. 
písemně na adresu vedoucího Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem.  Další návrhy na udělení 
titulu může na svém zasedání doplnit odborná komise.   

 Komise bude mít minimálně 5 členů, které  jmenuje starosta Města. Pravidelnými členy budou: vedoucí 
Městského muzea, kronikář Města, vedoucí oddělení školství Městského úřadu, zástupce Mikroregionu 
Bystřicko. 

 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 
tradiční Vítochovské poutě. Začátkem roku 2012 budou osloveny školy k vytvoření návrhu plakety        
a diplomu.

 Informace pro veřejnost budou zveřejněny v novinách Bystřicko č.1/2012.

 Členská schůze podporuje a jednohlasně schvaluje věcný záměr na udělování regionálního titulu 
„Nositel tradic Bystřicka“ s účinností od roku 2012.

Hlasování : Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

f)  Veřejnoprávní smlouva – RÚIAN

 V úterý 13.12.2011 byla obcím rozeslána konkrétní veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.

 Ve veřejnoprávní smlouvě je třeba doplnit základní informace za obec (název obce - 2x, číslo usnesení 
zastupitelstva obce a datum usnesení, jméno statutárního zástupce, adresa, IČO) a předložit ji na 
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zastupitelstvu ke schválení. Usnesení zastupitelstva a 2x potvrzenou smlouvu zaslat na adresu 
stavebního úřadu (MěÚ Bystřice n.P., Odbor územního plánování a stavebního řádu, Příční 405)

g) Žádost o partnerství projektu Bystřická zrcadlení 2012

 Dne 12.12.2011 byla předložena žádost občanského sdružení Kumšt o partnerství a finanční podporu 
projektu fotokroniky a fotografické soutěže Bystřická zrcadlení s podtitulem „Zachyť svůj kraj a jeho 
tradice“ (příloha č. 5).

 Členská schůze se shodla, že akce je přínosná, ale případná výše finanční podpory bude schválena až 
v rámci projednávání rozpočtu na rok 2012.

h) Program obnovy venkova Vysočiny 2012

 V úterý 13.12.2011 byl schválen zastupitelstvem Kraje Vysočina velmi oblíbený Program obnovy 
venkova Vysočiny 2012, který má uzávěrku žádostí do 31.1.2012.

 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 2012 
v termínu od 1. ledna 2012 do 31. ledna 2012. 

b) Podání žádosti prostřednictvím datové schránky: Formulář bude odeslán od 1. ledna 2012 do 
31. ledna 2012 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)

ch) Činnost mikroregionu Bystřicko za rok 2011

 Členská schůze byla seznámena s činností MB za rok 2011 (příloha č. 6).

     .....................................................           .....................................................
                          Libor Pokorný                     Mgr. Petra Tatíčková

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

                 předseda mikroregionu

Zapsala dne 16.12.2011

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




