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Přítomní:  

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

Rožínka, Lísek, Prosetín, Rodkov, Rozsochy, Rožná, Strážek, Střítež, Štěpánov n. S., Unčín, Věstín,  

Věžná, Vír, Zvole) 

 2 hosté (Ing. Karel Pačiska a Ing. Miloš Šibor – MěÚ Bystřice n.P.) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Pasportizace obecního majetku 

4. Finanční příspěvek pro Nemocnici Nové Město n. M. 

5. Volba kontrolního výboru a inventarizační komise 

6. Společný nákup plynu s Městem Bystřice n. P. 

7. Informace o možnosti napojení na IDS JMK 

8. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) rozpočtové změny č.4/2013 

b) členské příspěvky MB na rok 2014 

c) rozpočtové provizorium na rok 2014 

d) rozpočtový výhled na období 2015 – 2016 

e) směrnice pro schválení účetní závěrky 

9. MAS Zubří země, o.p.s. 

a) projekt spolupráce na pasportizaci a úpravu studánek 

b) Integrovaná strategie rozvoje území 2014 – 2020 

10. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) finanční příspěvek na knihu Osvobození Žďárska 

b) Bystřicko čte dětem 2014 

c) soutěž v kuželkách 2013/2014 

d) titul „Nositel tradic Bystřicka“ pro rok 2014 

e) POV Vysočiny 2014 

f) vlastnické práva na fotografie od firmy Sprint Olomouc 

g)  projektový záměr na putovní letní kino po obcích mikroregionu 

Členská schůze se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná viz. prezenční listina. 
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Z Á P I S 

1. Zahájení 

 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 16:10 hodin 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 Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu: Libor 

Pokorný (Rožná), Vlastimil Tvarůžek (Strážek). 

Hlasování :  Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

3. Pasportizace obecního majetku 

 M. Šibor z MěÚ Bystřice n. P. seznámil členskou schůzi s připravovaným projektem na pasport 

majetku města Bystřice n. P. a jeho místních částí. Platformu pro pasportizaci majetku tvoří 

geoinformační systém „Geosense“. Mapový portál Geosense je internetové řešení pro zobrazení 

mapových podkladů, územních plánů, inženýrských sítí, pasportů (např. komunikací, zeleně, 

hřbitovů, veřejného osvětlení, budov atd.), turistických map, zájmových bodů atd. Geoportál dále 

umožňuje přístup k údajům z katastru nemovitostí včetně listů vlastnictví, věcných břemen či 

nabývacích titulů. 

 Mapový podklad každé obce je možné najít na http://www.geosense.cz/geoportal/název obce/ 

 Pokud bude zájem ze strany obcí, tak by firma mohla zpracovat pasportizaci majetku za 

zvýhodněnou cenu pro více obcí. Objednavatelem by mohl být Mikroregion Bystřicko. Všem 

obcím bude zaslán email, ve kterém bude zjišťován zájem o pasportizaci majetku – v jakém 

rozsahu (odpovídá: J. Zemanová, termín: 31.1.2014). 

 Členská schůze projevila zájem o pozvání zástupců firmy Kraus, která bude pasportizaci 

zajišťovat, na nejbližší členskou schůzi MB. 

4. Finanční příspěvek pro Nemocnici Nové Město n. M. 

 Členská schůze byla seznámena s požadovaným příspěvkem Nemocnice Nové Město n. M. na 

pořízení laparoskopické věže. 

 Členská schůze po dlouhé diskuzi příspěvek neschválila. 

Hlasování :  Pro: 16     Proti: 4     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

5. Volba kontrolního výboru a 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 2014 informováni              

o průběhu inventarizace (místo konání, datum). 

Hlasování :  Pro: 20     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: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 



3 / 6 

6. Společný nákup plynu s Městem Bystřice n. P. 

 Společným dodavatelem plynu bude Jihomoravská plynárenská. Cena za plynu byla stanovena na 

804,12 Kč/MWh bez DPH (21 %).  

 Do společného nákupu půjde 10 obcí (Sulkovec, Ždánice, Rožná, Zvole, Lísek, Vír, Ujčov, Blažkov, 

Prosetín, Unčín), které měly tohoto dodavatele již v minulosti, a 4 ZŠ či MŠ (Vír, Zvole, Prosetín a 

Olešínky).  

 Všichni zájemci musí do 10.1.2014 vyplnit a poslat formulář „Podklad ke smlouvě“ p. Loukotovi 

(teplobystrice@seznam.cz) či na email mikroregionu. 

7. Informace o možnosti napojení na IDS JMK 

 Všem obcím MB byl zaslán email (prezentace: Rozšíření IDS JMK 

do oblasti Bystřice nad Pernštejnem) s návrhem napojení na IDS JMK.  

 Ke studii se mohou zástupci obcí vyjadřovat a posílat do 31. 1. 2014 na email MB své 

připomínky. 

 Na IDS JMK bude v 1. etapě napojena zatím vlaková doprava do Rovného (nástup na tarif IDS).  

 Ekonomická náročnost - autobusy: 50 Kč,-/obyv./rok pro obce, které se do IDS zapojí (cca. 300 

tis. Kč prokazatelná ztráta) 

 Po zavedení IDS budou jezdit jednak integrované linky + linky další (např. přímé spojení do 

Brna). 

8. Hospodaření mikroregionu Bystřicko 

a) Rozpočtové změny č. 4/2013 

 A. Holý přednesl členské schůzi rozpočtové změny č.4/2013 dle skutečných příjmů a výdajů za 
rok 2013.  

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

Hlasování :  Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

b) Členské příspěvky MB na rok 2014 

 A. Holý navrhl, aby členský příspěvek na rok 2014 byl stejný jako v letech 2011-2013, tedy                
20,-Kč/obyvatel.  

 Členská schůze jednohlasně schválila členské příspěvky na rok 2014 ve výši 20,- Kč/obyvatel. 

Hlasování :  Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

c) Rozpočtové provizorium na rok 2014 

 Členská schůze jednohlasně schválila rozpočtové provizorium na rok 2014 v tomto znění: Do 
doby přijetí rozpočtu na rok 2014 bude Mikroregion hospodařit podle objemu příjmů a výdajů 
předchozího roku (příloha č. 2) 

Hlasování :  Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

d) Rozpočtový výhled na období 2015-2016 

 Byl schválen jednohlasně rozpočtový výhled (příloha č. 3) 

 Příjmy v roce 2015 a 2016: členské příspěvky ve výši 20,-Kč/obyv. 

 Výdaje v roce 2015 a 2016: běžné provozní výdaje  

Hlasování :  Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

e) Směrnice pro schvalování účetní závěrky 

 Členská schůze byla seznámena se zněním směrnice pro schvalování účetní uzávěrky a tuto 
směrnici všemi přítomný mi hlasy schválila. (příloha č. 4) 

Hlasování :  Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

mailto:teplobystrice@seznam.cz
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9. MAS Zubří země, o.p.s. 

a) Projekt spolupráce na pasportizaci a úpravu studánek 

 V říjnu 2013 byla schválena žádost na projekt „Znám křišťálovou studánku...“ do Programu 
rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Hlavním cílem projektu je 
pasportizace a obnova 21 studánek na území MAS Zubří země a 17 studánek na území MAS 
Rokytná - okolí Moravských Budějovic. Projekt se bude realizovat od 3/2014 do 6/2015. 

 Všechny studánky k obnově nejsou zatím známy, a tak v současné době probíhá akce „Najdi 
studánku“. Veřejnost může posílat tip na emailovou adresu znam.studanku@gmail.com. Do 
zprávy bude napsán název studánky, její přesná poloha doplněná o fotografii. Zaslané náměty 
budou posouzeny podle předem stanovených kritérií. 

b) Integrovaná strategie rozvoje území 2014 – 2020 

 Vzhledem k současné politické situaci je neustále odkládán termín pro schválení závazné 
metodiky pro zpracování ISRÚ. Dále zatím ani není schválena evropská legislativa, která se týká 
dotací na období 2014 – 2020 (až začátkem roku 2014). Na to navazují dokumenty ČR, které 
budou schváleny až v 1. čtvrtletí 2014. Do dubna 2014 bude všem obcím k seznámení poslána 
pracovní verze analytické a strategické části ISRÚ.  K tomuto dokumentu se budou moci obce 
vyjádřit. Připomínky budou zapracovány do konečné verze, která bude obcím předložena ke 
schválení v  červnu 2014 (ISRÚ musí schválit zastupitelstva 69 obcí MAS Zubří země).  

 1. výzva pro předkládání strategií MAS bude nejdříve v září 2014.  

10. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) Finanční příspěvek na knihu Osvobození Žďárska 

 Členská schůze byla seznámena s připravovanou knihou autora Ondřeje Červeného, která mapuje 
partizánský odboj v obcích mikroregionu za 2. světové války.  

 Členská schůze jednohlasně schválila předběžně příspěvek ve výši 20.000,- Kč na vydání knihy. 
Autor knihy musí do příští členské schůze sdělit další podmínky k distribuci a tisku knihy. 

Hlasování :  Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

   b) Bystřicko čte dětem 2014 

 Na letošní ročník je k dispozici 50.000,- Kč od Fondu Vysočiny a 40.000,- Kč od společnosti 
E.ON. Náklady projektu, abychom získali 50.000,- Kč od Fondu Vysočiny, jsou 167.000,- Kč. 

 Přihlásilo se 19 obcí a ZŠ (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, 
Velké Janovice, Nyklovice a Věžná) - 59 čtecích večerů. 

 Příspěvek na 1 čtení: 2.030,- Kč (spoluúčast 800,- Kč / 28%, vyúčtování formou mimořádného 
členského příspěvku od obcí). Příspěvek na 1 čtení bude v této výši, pokud bude schválena 
členskou schůzí spoluúčast mikroregionu na akci ve výši 30 000,- Kč. 

 Celkové náklady na 1 čtení jsou tedy 2.830,- Kč. 

 Do 10. ledna 2014 budou ZŠ a obce informovány o podmínkách čerpání příspěvku a struktuře 
nákladů na čtení. (odpovídá: J. Zemanová) 

c) Soutěž v kuželkách 2013/2014 

 Členská schůze byla informována o probíhající soutěži v kuželkách na sezónu 2013/2014. 

 Členská schůze jednohlasně schválila, že náklady na startovné ve výši 4.000,- Kč budou uhrazeny 
z rozpočtu mikroregionu. 

Hlasování :  Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/2
http://www.zubrizeme.cz/text-zapojte-se-do-akce-undefinednajdi-studankuundefined/
http://www.zubrizeme.cz/text-zapojte-se-do-akce-undefinednajdi-studankuundefined/
mailto:znam.studanku@gmail.com
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 Obcím bude rozesláno rozlosování a částečně doplněný rozpis soutěže v kuželkách na rok 2014 
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) 

d) Titul „Nositel tradic Bystřicka“ pro rok 2014 

 Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko připravují pro rok 
2014 již 3. ročník titulu „Nositel tradic Bystřicka“. 

 Návrh na udělení titulu by mohli podat jednotlivci, podniky a instituce, a to každoročně do 28. 2. 
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.12/2013. Členské obce byly 
vyzvány k podávání návrhů na titul. 

e) POV Vysočiny 2014 

 10. 12. 2013 byl schválen Zastupitelstvem Kraje Vysočina velmi oblíbený Program obnovy 
venkova Vysočiny 2014, který má uzávěrku žádostí do 31. 1. 2014. 

 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 2014 v termínu od 1. ledna 2014 do 31. ledna 2014. 

b) Podání žádosti prostřednictvím datové schránky: Formulář bude odeslán od                      
1. ledna 2014 do 31. ledna 2014 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) 

f) Vlastnické práva na fotografie od firmy Sprint Olomouc 

 Členská schůze byla seznámena s výběrem fotografií k odkoupení. Cena za 1 fotografii by se 
pohybovala od 200 do 300 Kč podle počtu odkoupených fotek.  S fotografiemi by mohl 
disponovat nejen mikroregion na web i propagační materiály, ale také obce. 

 Členská schůze odkoupení vlastnických práv na vybrané fotografie neschválila. 

Hlasování :  Pro: 0     Proti: 20     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

g) Projektový záměr na putovní letní kino po obcích mikroregionu 

 Členská schůze byla informována o podmínkách pro provozování letního kina a o výši autorských 
práva na filmy. Cena se pohybuje kolem 1.000,- Kč za 1 promítání. 

 Na letní kino by bylo možné získat dotaci v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v 
Kraji Vysočina.  Výše dotace je 5.000,- až 40.000,- Kč na jeden projekt žadatele zařazeného do 
kategorie „Ostatní“ nebo „Zájemci“ Kritérií MA21, spoluúčast je minimálně 40% z celkových 
uznatelných nákladů projektu. Podání žádosti do 18. 2. nebo do 10. 5. 2014. 

mailto:mikroregionbystricko@centrum.cz
mailto:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://www.602.cz/win/download_form_filler
mailto:mikroregionbystricko@centrum.cz
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 K promítání by byl použit dataprojektor + notebook mikroregionu. Bude ověřeno, jestli 
dataprojektor s odpovídajícími technickými parametry bude promítat na velké plátno 
(odpovídá: V. Tvarůžek).  

 Na příští členské schůzi bude rozhodnuto, jestli bude žádost o dotaci na putovní letní kino 
podána. 

 

 

 

 

   .....................................................  .....................................................  ..................................................... 

                          Libor Pokorný     Vlastimil Tvarůžek                                 Augustin Holý 

                                                                                                                                                  předseda mikroregionu             

 

 

Zapsala dne 13. 1. 2014 

  

         .....................................................    

          Jarmila Zemanová      


