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18.09.2012 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Dolní Rožínka

Přítomní: 

 18 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice n.P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, 
Rodkov, Rozsochy, Rožná, Strachujov, Sulkovec, Štěpánov n.Svr., Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov,
Velké Janovice, Zvole)

Program schůze:

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

3. Rozvoj, vize a projekty v Mikroregionu Bystřicko

4. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko

a) směrnice o cestovních náhradách

5. MAS Zubří země, o.p.s.

a) projekty v roce 2012 - 2013

b) aktualizace území působnosti

6. Diskuze a další organizační záležitosti

a) inforočenka 2013/2014

b) projekt „Bystřicko čte dětem 2013“

c) kuželky 2012/2013

d) pohlednice a pexeso se znaky obcí

e) dotační možnosti pro obce

f) hnutí „Starostové pro občany“

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

ZÁPIS

1. Zahájení

 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 16:12 hodin a všechny přítomné zástupce členských obcí
v zasedací místnosti OÚ Dolní Rožínka.

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

 Augustin Holý přednesl aktualizovaný program schůze ze dne 18.9.2012, který byl jednohlasně 
schválen.

 Členská schůze dále schválila zapisovatele Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu: Zdeněk Horák
(Dolní Rožínka), Ing. Luboš Vetešník (Horní Rožínka).

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

3. Rozvoj, vize a projekty v Mikroregionu Bystřicko

Oblast mikroregionu č. 5 a 6

 Augustin Holý seznámil členskou schůzi se schůzemi ve Stříteži – 9.8.2012 a Rožné – 16.8.2012.

 Střítež: setkání se zúčastnil Dr. Šimůnek – geolog pracující pro ČEZ. Informace ohledně úložiště 
Skalka - řešení zapracování do ÚP obce Střítež. Následovala vzájemná výměna informací mezi 
starosty obcí ohledně průzkumu pro zásobník plynu.
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 Rožná: setkání se zúčastnili ředitel a náměstek firmy Diamo s.p., o.z. Geam. Informace o produkci 
uranové rudy v vztahu k zásobám a zásobování jaderné energetiky ČR a perspektivám těžby do roku 
2018. Informace o stavu průzkumu horniny pro skladování plynů a kapalin – stávající průzkum prokázal
vhodnost lokality pro uvedený záměr (podzemní zásobník plynu). Výhodou plynoucí z realizace 
průzkumu a případnou následnou  realizaci stavby jsou pracovní místa. Geam zaměstnává údajně 
přednostně místní obyvatele. V případě realizace stavby budou obce postupovat společně v zájmu 
investic ze strany investora do místní infrastruktury

Oblast mikroregionu č. 3

 Š. Kunčíková informovala členskou schůzi o společných akcích okolních obcí.

 V budově zdravotního střediska (poskytuje zdravotní služby i obyvatelům okolních obcí) chtějí 
vybudovat bezbariérový přístup do 1. patra. Dále Štěpánov pomáhá obcím s vyvážením jímek.

 Obec Prosetín má v plánu zřízení virtuálního úložiště (i pro okolní obce), protože město Bystřice n.P. 
zatím nemá zřízeno centrální datové úložiště pro obce, které patří do jeho správního obvodu.

 Členské obce budou informovány, jestli bude zřízeno centrálního datového úložiště na MěÚ 
Bystřice n.P., termín: 15.10.2012, odpovídá: J. Vojta

4. Hospodaření mikroregionu Bystřicko

a) Směrnice o cestovních náhradách

 Členská schůze projednala a jednohlasně schválila novou směrnici o cestovních náhradách
č.7/2012 (viz příloha č.1)

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

5. MAS Zubří země, o.p.s.

a) Projekty v roce 2012 - 2013

Projekt  - Osvojování schopností

 Kvůli průtahům ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu bude až v únoru 2013 vyhlášen 
program pro nové či nepodpořené MAS - Osvojování schopností v rámci PRV (opatření III.4.1 –
Osvojování schopností MAS pro přípravu na období 2014-2020). Dotace bude určena na integrovanou 
strategii rozvoje území 2014-2020, která bude zpracována formou komunitního projednávání, získat 
dotaci (100%) až 500.000,- Kč. 

 Max. 10 % bude určeno na realizaci malého projektu - tím bude vyzkoušena výběrová komise MAS. 

 Projekt bude podán v únoru 2013

b) Aktualizace území působnosti

 V rámci zaplnění bílých míst (snaha pokrýt celé území ČR fungujícími MAS) byly osloveny pro vstup do 
MAS obce, které nejsou členy mikroregionů Bystřicko a Novoměstsko, ale patří do správních obvodů 
ORP Bystřice n.P. a Nového Města n.M. (Moravecké Pavlovice a Radkov - souhlasí, Skorotice – bude 
oznámeno 19.9., Podolí a Radešín – bude oznámeno do konce září). Od roku 2014 by dotace na 
rozvoj regionů měly plynout z větší části právě přes MAS.

 do konce září 2012 – přesně vymezené území působnosti MAS Zubří země (předpokládá se, že 
vystoupí obec Křižánky na Novoměstsku a přistoupí některé obce z mikroregionu Pernštejn –
19.9.2012)

6. Diskuze a organizační záležitosti

a)  Inforočenka 2013/2014

 Členská schůze byla informována o nově vznikající inforočence 2013/2014, která bude vydána 
v prosinci 2012. Cena na 1 ks bude cca 9 Kč.

 Všechny obce, které patří do správního obvodu Bystřice n.P., budou osloveny k nahlášení potřebného 
počtu inforočenek a budou vyzvány ke korektuře údajů o své obci, které byly uvedeny v inforočence 
2011/2012.
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b)  Projekt „Bystřicko čte dětem 2013“

 Na rok 2013 má MB k dispozici zatím 50 000,- Kč od Kraje Vysočina, Nadace OKD dotaci na čtení 
neschválila. Předběžně je přislíbeno 50 000,- Kč od E.Onu (každoročně jsou spojeni se závěrečnou 
zprávou - součástí je fotodokumentace).

 Obce a ZŠ budou informovány o novém ročníku a jeho podmínkách na konci října 2012. 

 Do 7.12.2012 nahlásí počet čtení a termín (kvůli poslání žádosti na E.ON).

c)  Kuželky 2012/2013

 V srpnu byl opět tým starostové přihlášen do dlouhodobé soutěže v kuželkách na sezónu 2012/2013.

 Propozice a rozlosování dlouhodobé soutěže v kuželkách budou zveřejněny začátkem října 2012.

d)  Pohlednice a pexeso se znaky obcí

 Členská schůze byla informována o nabídce na zpracování pohlednic se znaky obcí – cena 3,50 Kč/ks
při min. odběru 500 ks za každou přihlášenou obec a také na pexeso – cena 8 Kč/ks při min. odběru 
1000 ks za celý mikroregion.

 Členské obce budou informovány o nabídce na zpracování pohlednic a pexesa se znaky obcí, termín: 
20.9.2012, odpovídá: J. Zemanová

e) Dotační možnosti pro obce

 Členská schůze byla informována o nových dotačním možnostech pro obce (viz příloha č.2)

f) Hnutí „Starostové pro občany“

 PaedDr. Š. Kunčíková seznámila členskou schůzi s novým hnutím „Starostové pro občany“, které 
kandiduje v říjnových volbách (12. – 13. října 2012) do krajského zastupitelstva. Číslo hnutí ve volbách 
je 75. Z mikroregionu Bystřicko kandidují za hnutí starostové z 5 obcí (Blažkov, Prosetín, Střítež, 
Štěpánov n.S., Vír).

 Více informací: www.starostoveproobcany.cz

      .....................................................           .....................................................
                          Zdeněk Horák                      Ing. Luboš Vetešník

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

                 předseda mikroregionu

Zapsala dne 24.9.2012

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




