
1 / 4 

 

 
16. 4. 2015 v 16:00 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P. 

Přítomní: 

 19 zástupců členských obcí (Bohuňov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní 

Rožínka, Moravecké Pavlovice, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., 

Ujčov, Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Ždánice) 

 3 hostů (Mgr. Lenka Víchová – MěÚ Bystřice n. P., Mgr. Vladimír Vecheta – MěÚ Bystřice n. P., 

Mgr. Veronika Palečková – MěÚ Bystřice n. P.) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Projekt SMO ČR – Mgr. L. Víchová, Mgr. V. Palečková, Mgr. V. Vecheta 

4. Návrh založení destinační agentury a výše příspěvku – Mgr. V. Vecheta 

5. Změna stanov Mikroregionu Bystřicko 

6. Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

7. Diskuse a další organizační záležitosti 

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

b) Putovní letní kino 2015 

c) Hry bez hranic 2015 

d) Školení pro účetní 

8. Závěr jednání 

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

Z Á P I S 

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

členských obcí. 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele 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), František Fendrych (Věchnov). 

Hlasování :  Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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3. Projekt SMO ČR 

 Starosta obce Rozsochy A. Holý stručně shrnul dosavadní průběh prací na projektu „Obce 

sobě“ včetně jeho závěrečné fáze. Dále přítomným přednesl návrh prohlášení o vzájemné 

spolupráci, v němž je nastíněn další rozvoj meziobecní spolupráce v rámci obcí správního 

obvodu Bystřice nad Pernštejnem. Toto prohlášení podepsali a odsouhlasili všichni přítomní 

starostové. 

 Poté byl představen celý realizační tým projektu, jehož členové se postupně ujali slova 

a přednesli výsledky za jednotlivá projektová témata. Za oblast školství a odpadového 

hospodářství výsledky představila Mgr. Lenka Víchová, za oblast sociálních služeb Mgr. 

Veronika Palečková a za oblast cestovního ruchu Mgr. Vladimír Vecheta. Z oblasti školství 

starostové nejvíce projevili zájem o řešení mzdové agendy a o řešení centra volného času pro 

mládež, společně s motivací trenérů mládeže. V oblasti odpadového hospodářství byla nejvíce 

řešena problematika třídění odpadů a sběrných dvorů. V rámci sociálních služeb starosty 

nejvíce zaujala problematika nezaměstnanosti a chybějících služeb. Z oblasti cestovního 

ruchu bylo nejvíce diskutováno téma vzniku destinační agentury Koruna Vysočiny, která by 

na profesionální úrovni organizovala cestovní ruch nejen v rámci ORP Bystřice nad 

Pernštejnem, ale i v rámci interní spolupráce okolních ORP (dále viz bod 4 tohoto zápisu). 

Starostové s uvedenými výsledky souhlasili. 

 Během jednání byli starostové také seznámeni s faktem, že projekt Podpora meziobecní 

spolupráce bude prodloužen o další 4 měsíce, tedy až do konce září tohoto roku (2015). 

V této souvislosti bylo zejména diskutováno téma Administrativní podpory malých obcí 

a jeho dosavadní výsledky, vzniklé z dotazníkového šetření. K jeho podrobnému zpracování 

však dojde až v průběhu prodloužení projektu. V závěru 2. oficiálního setkání starostů obcí 

ORP Bystřice nad Pernštejnem v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce, reg. č. : 

CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, byl celý výsledný souhrnný dokument jednohlasně schválen všemi 

přítomnými starosty bez výhrady. 

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

 Následně byly také projednány stanovy stávajícího DSO, jejichž aktualizaci poskytl právní tým 

projektu „Obce sobě“ (dále bod 5 tohoto zápisu). 

4. Návrh založení destinační agentury a výše příspěvku 

 Mgr. V. Vecheta přítomným přednesl záměr o vytvoření destinační agentury, která by byla 

odrazem meziregionální spolupráce. Tuto spolupráci naváže Bystřicko (ráj (EDEN) Vysočiny), 

Novoměstsko ((sportovní) srdce Vysočiny), Žďársko (hvězda Vysočiny), Tišnovsko (brána 

Vysočiny) a Velkomezeříčsko-Bítešsko (most Vysočiny). Tyto regiony by měly následně tvořit 

destinaci zvanou „Koruna Vysočiny“ (viz příloha 1). 

 K vytvoření destinační agentury za zapojení obcí by mělo dojít od začátku příštího roku 

(2016). V rámci destinačního managementu by se obcím od příštího kalendářního roku zvýšil 

členský příspěvek z 20 Kč/obyvatel na 23 Kč/obyvatel. Příspěvek by se platil stejně, jako 

dosud, Mikroregionu Bystřicko, který by následně část náležící destinační agentuře 

(3 Kč/obyvatele), přeposílala na účet destinační agentury. 

 Zvýšení členského příspěvku by měly obce projednat na svých zastupitelstvech do konce 

tohoto roku (2015). 
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5. Změna stanov Mikroregionu Bystřicko 

 V rámci projektu SMO ČR „Obce sobě“ prostřednictvím právního poradenství SMO ČR došlo 

ke korekci stávajících stanov Mikroregionu Bystřicko dle nového občanského zákoníku. 

Všechny údaje byly doplněny a pozměněny tak, aby nebyly v rozporu s aktuální legislativou. 

 Zástupcům obcí byla rozeslána pracovní verze, se kterou byli na členské schůzi seznámeni. 

 K schvalování doplněných stanov dojde na příští členské schůzi (stanovy viz příloha 2), která 

se bude konat pravděpodobně v červnu. Pracovní verze stanov bude poslána JUDr. Martině 

Hostomské. 

 

6. Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

 Přítomným bylo dáno na vědomí, že dne 16. 4. 2015 došlo k přezkoumání hospodaření 

Mikroregionu Bystřicko. Přezkoumání hospodaření bylo uzavřeno s výsledkem „Při 

přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

7. Diskuse a další organizační záležitosti 

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

 Od 2. 3. 2015 do 20. 3. 2015 byla ve všech obcích Mikroregionu Bystřicko rozmístěna 

petice proti rušení katastrálního pracoviště v Bystřici n. P. s názvem „Ne rušení pracoviště 

katastrálního úřadu v Bystřici nad Pernštejnem“. Petici podepsalo celkem 4 000 občanů. 

 Petice je v těchto dnech kompletována a bude k ní připojen průvodní dopis, kde budou 

vyjmenovány i další důvody, proč občané Mikroregionu Bystřicko odmítají zrušení 

územního pracoviště (průvodní dopis viz příloha 3). Ve středu, 22. 4. 2015 bude odeslána 

panu ministru zemědělství, Ing. Marianu Jurečkovi. 

b) Putovní letní kino 2015 

 Obce již mají vybrány termíny promítání (seznam termínů viz příloha 4). V pondělí, dne 

20. 4. 2015 bude přihlášeným obcím rozeslán seznam filmů, ze kterých budou moci 

vybírat. 

 Pro Putovní letní kino 2015 a následně pro Hry bez hranic 2015 proběhne nákup 

ozvučovací techniky. Prohlídka potenciálního ozvučovacího aparátu proběhne v týdnu od 

20. 4. 2015 (nabídka techniky viz příloha 5) a následně bude vhodná ozvučovací technika 

zakoupena. 

 Druhé promítací plátno bude zajištěno z obce Rovečné. Plátno bude mít rozměry 4x5 m. 

c) Hry bez hranic 2015 

 Hry bez hranic 2015 se uskuteční dne 5. září 2015 v Rožné. Do soutěže se bude moci 

přihlásit maximálně 10 obcí (10 týmů). Přihlašování bude možné do 31. 5. 2015 přes 

odkaz http://doodle.com/vi4nerfc3fgqa28g. 

 Z každé obce bude 5 soutěžících + 2 rozhodčí. 

 Součástí organizačních příprav bude i organizační porada a prohlídka prostor pro konání 

her. 
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d) Školení pro účetní 

 Přítomní byli seznámeni s možností školení pro účetní Mikroregionu Bystřicko. Kurz je 

určen pro rozpočtáře a účetní obcí. Školení bude probíhat v Turnově od 25. do 28. 5. 2015. 

Cena školení, včetně ubytování, bude činit 7 500 Kč. Přítomní školení pro účetní 

jednohlasně schválili. 

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

8. Závěr jednání 

 Libor Pokorný poděkoval všem přítomným členům za účast. Dále poděkoval Mgr. Josefu 

Vojtovi za poskytnutí zázemí pro konání zasedání. 

 

 

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
          Augustin Holý                         František Fendrych          Libor Pokorný 

                                                                                                                                   předseda mikroregionu 

 

 

 

 

Zapsala dne 23. 4. 2015: 

 

 

…………………………… 
 Ing. Iva Gregorová 


