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18. 9. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Dolní Rožínka 

Přítomní: 

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

Horní Rožínka, Moravecké Pavlovice, Rodkov, Rozsochy, Rožná, Strážek, Střítež, Sulkovec, 

Štěpánov n. S., Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Věstín, Věžná, Vír, Zvole) 

 4 hosté (Ing. T. Straka – odbor územního plánování a stavebního řádu, Ing. Novotný – 

zpracovatelské středisko ÚAP Brno, Mgr. Vladimír Vecheta a Mgr. Lenka Víchová – MěÚ 

Bystřice n. P.) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Projednání územně analytických podkladů ORP Bystřice n. P. s obcemi (MěÚ Bystřice 

n. P. – Ing. Tomáš Straka) 

4. Projekt SMO ČR „Obce sobě“ – volitelné téma cestovní ruch (MěÚ Bystřice n. P. –                    

Mgr. Vladimír Vecheta) 

5. Stezky „doháje.cz“ 

6. Hospodaření mikroregionu Bystřicko 

a) rozpočtové změny č.3/2014 

b) vyúčtování dotace z Fondu Vysočiny na akci Bystřicko čte dětem 2014 

c) mimořádné členské příspěvky na rok 2014 

7. Vyhodnocení společných akcí 

a) Putovní letní kino po obcích 

b) Hry bez hranic Mikroregionu Bystřicko 

8. MAS Zubří země o.p.s.  

a) ISRÚ 2014 – 2020 

b) standardizace MAS 

c) finanční alokace MAS na období 2014 - 2020 

d) realizace projektu spolupráce „Znám křišťálovou studánku....“ 

e) Leader v Kraji Vysočina 

f) Zpravodaj venkova 

9. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) mobilní turistický průvodce obcí 

b) dlouhodobá soutěž v kuželkách 

c) ostatní organizační záležitosti 

10. Závěr jednání 

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 16:07 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. Petra Tatíčková (Blažkov), Mojmír Starý (Zvole). 

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

3. Projednání územně analytických podkladů ORP Bystřice n. P. s obcemi 

 Ing. Novotný seznámil přítomné zástupce obcí se zpracovanými Územně analytické podklady 
ORP Bystřice n. P. Zdůraznil, že zástupci všech obcí mají možnost do ÚAP ORP Bystřice n. P. 
nahlédnout na internetových stránkách MěÚ Bystřice n. P. (viz 
http://www.bystricenp.cz/zpravy-a-dokumenty-odboru-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-
stavebniho-radu/#podklady, 3. úplná aktualizace) 

 Ing. Novotný a Ing. Straka vyzvali zástupce obcí k připomínkování ÚAP ORP Bystřice n. P. do 
poloviny měsíce října, aby bylo možné jejich připomínky do studie včas zapracovat. 

 
4. Projekt SMO „Obce sobě“  - volitelné téma cestovní ruch 

 L. Víchová se omluvila z jednání. Prezentaci převzal V. Vecheta. 

 V. Vecheta seznámil přítomné zástupce obcí s dosavadní fází zpracování části cestovního 
ruchu v rámci projektu. (příloha č. 1) 

 Sdělil všem přítomným, že cílem je vytvořit síť cestovního ruchu v území prostřednictvím 
meziobecní spolupráce. Dále požádal starosty o případnou spolupráci. 

 Případné připomínky k projektu a další informace na tel.: 566 590 344, 774 344 568, 
nebo e-mail: lenka.vichova@bystricenp.cz, vladimir.vecheta@bystricenp.cz (cestovní ruch). 
 

 

5. Stezky „doháje.cz“ 

 V. Vecheta seznámil obce s portálem taggových stezek a novým návrhem značení 
zajímavých míst pomocí „cedulek“ DoHáje.cz http://www.dohaje.cz/ - prozatím 
4 vytipované stezky. (příloha č. 2) 

 Členská schůze jednohlasně schválila pořízení nového značení zajímavých míst mikroregionu 
ve výši 17 900,- Kč.  

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

 

6. Hospodaření mikroregionu Bystřicko 

a) Rozpočtové změny č.3/2014 

 A. Holý seznámil členskou schůzi s rozpočtovými změnami č. 3/2014. 

 Členská schůze tyto změny jednohlasně odsouhlasila (příloha č. 3) 

Hlasování :  Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0 

 

http://www.bystricenp.cz/zpravy-a-dokumenty-odboru-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/#podklady
http://www.bystricenp.cz/zpravy-a-dokumenty-odboru-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/#podklady
mailto:lenka.vichova@bystricenp.cz
mailto:vladimir.vecheta@bystricenp.cz
http://www.dohaje.cz/
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b) Vyúčtování dotace z Fondu Vysočiny na akci Bystřicko čte dětem 2014 

 A. Holý seznámil přítomné se skutečností, že mikroregion Bystřicko nezíská dotaci ve výši 
50 000,- Kč na akci „Bystřicko čte dětem“ za rok 2014 z důvodu prodlení termínu na podání 
závěrečné zprávy. I přes snahu doručit požadované dokumenty co nejdříve, rada Kraje 
Vysočina nedoporučila k prominutí pozdního doručení, a zastupitelstvo Kraje Vysočina 
neschválilo k proplacení ani snížení dotace o poměrnou část za prodlení. 

 J. Vojta nechal hlasovat o schválení této skutečnosti s tím, že postihnutí sankcemi se 
neuskuteční. 

Hlasování :  Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0 

 L. Stalmach navrhnul projednat na zasedání Rady Kraje Vysočina dne 29. září 2014 od 
14.00 hod. v Polné nový přístup v dotační politice kraje (zavést sankční systém). Návrh na 
zasedání podá A. Holý. 

c) Mimořádné členské příspěvky na rok 2014 

 A. Holý připomenul zástupcům obcí, které se zúčastnily akce „Bystřicko čte dětem 2014“, aby 
nezapomněli v průběhu září projednat mimořádný členský příspěvek ve výši 800 Kč/1 čtení 
(příloha č. 4). Dále požádal, aby z důvodu konsolidace zavedli rozpočtové změny do 
zářijového účetnictví. Platba příspěvků bude provedena až v říjnu 2014. 

 

7. Vyhodnocení společných akcí 

a) Putovní letní kino po obcích 

 Přítomní byli seznámeni s průběhem konání Putovního letního kina a konkrétními náklady za 
realizaci akce. Byli seznámeni s celkovými náklady na licenční poplatky ve výši 34 969,- Kč, 
poplatkem Unii filmových distributorů ve výši 93,- Kč za promítání filmu Něžné vlny 
a příjmem 9 380,- Kč za konání akce. Celkové náklady akce byly 25 682,- Kč. 

 Obce, které se budou chtít zúčastnit druhého ročníku Putovního letního kina, se přihlásí 
v kanceláři mikroregionu Bystřicko do konce roku 2014. 

 Byla přijata připomínka, aby bylo umožněno promítat třikrát v týdnu (pátek, sobota, neděle). 
Všechny obce, které se účastnili promítání, byly vyzvány o sdělení případných dalších 
připomínek pro zlepšení organizace v dalších ročnících. Připomínky mohou sdělovat písemně 
či ústně v kanceláři mikroregionu Bystřicko. 

 J. Vojta navrhoval, že by se na další ročník mohlo pořídit z dotace nafukovací promítací plátno 
či mobilní ozvučení. 

 Fotografie z akce lze shlédnout na webových stránkách www.bystricko.cz nebo na 
facebookových stránkách Mikroregionu Bystřicko. 

 

b) Hry bez hranic Mikroregionu Bystřicko 

 Přítomní byli seznámeni s průběhem akce Hry bez hranic 2014. Byly jim promítnuty 
fotografie a videa z akce, fotografie všech soutěžících, která bude v rámu umístěna do 
kanceláře mikroregionu a oskenovaná rozeslána soutěžícím obcím, dále byl objednán štítek 
se jménem vítěze letošního ročníku. 

 Na akci byly pro soutěžní týmy obcí (Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Rozsochy, Rožná, 
Štěpánov n. S., Strážek, Vír) pořízena barevná trička, hrnky s potiskem her a pro všechny 
přítomné placky s logem her. Pro nejlepší tři týmy dorty, sekty a pro vítěze putovní pohár. 
Celkové náklady akce byly 22 872,- Kč. 

 Obce, které se zúčastnily sportovního dne, byly požádány o sdělení připomínek pro zlepšení 
organizace Her bez hranic v dalších ročnících. Své připomínky mohou sdělovat písemně či 
ústně v kanceláři mikroregionu Bystřicko. 

 Fotografie z akce lze shlédnout na webových stránkách www.bystricko.cz nebo na 
facebookových stránkách Mikroregionu Bystřicko. 

http://www.fuky.cz/fuky/eshop/9-1-PROMITACI-PLATNA/0/5/67-Nafukovaci-promitaci-platno-SC-002-rozmer-4x3m
http://www.bystricko.cz/
https://www.facebook.com/#!/pages/Mikroregion-Byst%C5%99icko/330570030456673?fref=ts
http://www.bystricko.cz/
https://www.facebook.com/#!/pages/Mikroregion-Byst%C5%99icko/330570030456673?fref=ts
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8. MAS Zubří země o.p.s. 

a) ISRÚ 2014 – 2020 

 Všem obcím a členům byla rozeslána  pracovní verze strategie  (včetně příloh) 
k připomínkování do 25. 9. 2014. Odpadla povinnost schvalování strategie všemi 
obcemi MAS. 

 Dne 25. 9. 2014 se v malém sále KD Bystřice n. P. koná veřejné projednání připomínek a cílů 
strategie. Všem obcím MAS byla rozeslána pozvánka. 

 Kompletně zpracovaná strategie včetně programových rámců se bude podávat od března 
2015 na MMR (schválení do ½ roku). Nejdříve musí MAS splnit podmínky standardizace. 

b) Standardizace MAS 

 MAS Zubří země, o.p.s. musí koncem roku 2014 splnit Standardizaci místních akčních 
skupin pro programové období 2014 – 2020. 

 Teprve až MAS splní předepsanou standardizaci, tak potom může předložit svoji strategii 
k realizaci. 

 Veškeré informace ke standardizaci MAS: http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-
mas/ 

 První kolo pro standardizaci bude vyhlášeno od 11/2014 do 3/2015. MAS bude podávat 
žádost o standardizaci do konce roku 2014. 

c) Finanční alokace MAS na období 2014 – 2020 

 V tomto období může MAS získat roční alokaci dle počtu obyvatel ve výši 21,3 mil Kč, na celé 
období až 107 mil Kč. (příloha č. 5) 

d) Realizace projektu spolupráce „Znám křišťálovou studánku....“ 

 Obnovu studánek probíhá dle stanoveného harmonogramu (opraveno 13 studánek). 

 V říjnovém čísle Bystřicka bude uveřejněna výzva „Hledá se pověst ke studánce“. Pověst 
může být pravdivá či fantazie pisatele. Sesbírané pověsti budou pro oživení uveřejněny 
v chystaném sborníku studánek. 

 Přesné informace podá koordinátor projektu Mgr. Martin Svoboda, tel.: 728 479 342,                 
e-mail: znam.studanku@gmail.com.  

 Reportáž České televize "Studánky na Bystřicku v novém" - vysíláno v pátek 19. 9.2014. 

 Na podzim se budou zhotoveny nové společné webové stránky projektu, kde bude 
k prohlédnutí databáze všech studánek s mapou i podrobnými informacemi. Web bude 
propojen s QR kódy na informačních cedulkách v terénu. 

e) Leader v Kraji Vysočina 

 Přítomní zástupci obcí byli seznámeni s novou brožurou MAS kraje Vysočina, kde jsou 
zveřejněny realizované projekty, které jsou podpořené místními akčními skupinami 
z Vysočiny, a realizované projekty spolupráce včetně našeho projektu  „Znám křišťálovou 
studánku....“. Uveřejněné projekty jsou příklady dobré praxe. 

f) Zpravodaj venkova 

 Aktuální informace o MAS v ČR, dalších aktivitách na venkově a připravovaném období 2014-
2020 najdete v novém čísle Zpravodaje venkova, který vydává NS MAS ČR a SPOV ČR. 

9. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Mobilní turistický průvodce obcí 

 Tento bod byl z programu vyřazen z důvodu přesunu realizace mobilního průvodce do 
příštího kalendářního roku a bude zařazen do programu další členské schůze. 

http://www.zubrizeme.cz/soubory/dokumenty/sclld-mas-zubri-zeme.pdf
http://www.zubrizeme.cz/soubory/dokumenty/sclld-mas-zubri-zeme-prilohy.pdf
http://www.zubrizeme.cz/text-pozvanka-na-verejne-projednani-cilu-a-pripominek-strategie/
http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-mas/
http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-mas/
mailto:znam.studanku@gmail.com
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech/314281381990919/video/
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/09/Zpravodaj-venkova-8-9_2014.pdf
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b) Dlouhodobá soutěž v kuželkách 

 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 osloveni k přihlášení se do mikroregionální soutěže 
v bowlingu. V případě dostatečného zájmu budou do konce října 2014 sestaveny 
podmínky a rozpis soutěže. 

 Bowling by byl placen z rozpočtu mikroregionu, cena by byla s 50% slevou. 

c) Ostatní organizační záležitosti 

 Přítomným zástupcům obcí byly rozdány metodické pokyny, které v kanceláři mikroregionu 
zanechala JUDr. Hostomská z Ministerstva vnitra ČR. Nepřítomní starostové si mohou 
metodické pokyny vyzvednout v kanceláři mikroregionu. 

 Zástupcům obcí bylo oznámeno zpoždění tisku novin o týden. Noviny Bystřicko vyjdou 
30. 9. 2014. 

 

10. Závěr jednání 

 Augustin Holý poděkoval všem přítomným členům za účast. Dále poděkoval Zdeňku Horákovi 
za poskytnutí zázemí pro konání zasedání. 

 

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
      Mgr. Petra Tatíčková                      Mojmír Starý          Augustin Holý 

                                                                                                                                 předseda mikroregionu 

 

 

 

 

Zapsala dne 23. 9. 2014: 

 

 

…………………………… 
 Ing. Iva Gregorová 


