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21. 6. 2016 v 17:00 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

Přítomní: 

 22 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice nad Pern., Dalečín, Dolní Rožínka, Lísek, Nyklovice, 

Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strachujov, Strážek, Střítež, Štěpánov n. S., Ujčov, 

Unčín, Věchnov, Věstín, Věžná, Vír, Ždánice) 

 2 hosté (JUDr. Martina Hostomská z MVČR – právní informace pro obce, Ivana Červinková ze SMO 

ČR – projekt CSS) 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Právní poradenství pro obce  

4. Projekt SMO ČR – Centra společných služeb  

5. Hospodaření MB  

a) Účetní závěrka 2015 

b) Rozpočtová změna č. 1/2016 

c) Rozpočtová změna č.2/2016 

d) Závěrečný účet 2015 

e) Mimořádné členské příspěvky - Letní kino 2016, Bystřicko čte dětem 2016 

6. Diskuse a další organizační záležitosti  

a) Příspěvky ZUŠ (dohodnout jednání), Zakoupení projektoru, notebooku a tiskárny,  

b) Nákup vybavení do kanceláře MB 

c) Informace o Sdružení místních samospráv – Mgr. Ladislav Stalmach 

d) Nositel tradic – výstava (dar pro Sulkovec) 

e) Podomní prodejci  

f) Hry bez hranic – termíny 

7. 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 

 Předseda Mikroregionu Bystřicko Libor Pokorný zahájil členskou schůzi v 17:10 hod. a přivítal 

všechny přítomné zástupce členských obcí i přítomné hosty. 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

 Libor Pokorný seznámil členskou schůzi s programem. Program byl jednohlasně schválen.  

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

 Členská schůze dále schválila zapisovatele Veroniku Palečkovou a ověřovatele zápisu: Pavel Kadlec 

(Dalečín) a Radek Štourač (Střítež).  

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

3. Právní poradenství pro obce  

 Předseda Libor Pokorný vyzval paní Hostomskou z MVČR, aby starostům sdělila aktuální informace 

ohledně právního poradenství pro obce. Byly tedy řešeny různé změny a novely zákonů týkající se 

bezprostředně správy obcí, jako například novela přestupkového zákona, ke které měly obce 

obdržet informační dopis. Dále byla řešena aktualizace obecních vyhlášek (místní poplatky, rušení 

nočního klidu, užívání veřejného prostranství  - vstupné na koupališti, apod.). Nejvíce bylo řešeno 

téma rušení nočního klidu (Rovečné) a výběr vstupného na koupališti od občanů okolních obcí 

(Rožná). Paní Hostomská se k oběma tématům obsáhle vyjádřila a probíhala rozsáhlá diskuze. 

Starostům bylo doporučeno, aby nevydávali žádnou vyhlášku na rušení nočního klidu, protože by 

musela obsáhnout veškeré akce, které by se v obci konaly (i rodinné oslavy), což pochopitelně 

nelze. Problém by neměl nastat v případě, že se bude jednat o veřejně přístupnou plánovanou 

akci, která je výjimečná, byť se každoročně opakuje apod. Dále byl řešen problém vybírání 

vstupného na koupališti zejména v obci Rožná, kde je nyní zaveden systém, že místní mají vstupné 

zdarma a z okolních obcí musí platit vstupné, což je diskriminační a proto jim byla udělena pokuta 

od správní inspekce. Paní Hostomská přislíbila, že se pokusí nalézt nějaké vhodné řešení, aby 

místní občasné byli spokojení, ale pravděpodobně je jediné možné řešení nákup permanentky.  

Paní Hostomská se závěrem rozloučila s přítomnými, protože přechází na jinou funkci a od příště 

bude konzultace starostům poskytovat nová kolegyně paní Anežka Slezáková 

(anezka.slezakova@mvcr.cz). Libor Pokorný paní Hostomské závěrem poděkoval za celou 

spolupráci a popřál jí mnoho úspěchů. Starostům byly také předány aktuální materiály k dané 

problematice (k vyzvednutí v kanceláři MB).  

mailto:anezka.slezakova@mvcr.cz
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4. Projekt SMO – Centra společných služeb 

 Na úvod byla předsedou vyzvána paní Červinková, jako regionální expertka, aby přítomné 

seznámila s aktuálními informacemi o projektu a o významu, který pro malé obce a starosty tento 

projekt přinese. Paní Červinková se starostům představila, krátce pohovořila o tom, jaké má 

pracovní zkušenosti jako bývalá starostka a ujistila přítomné, že tento projekt nebude již vytvářet 

žádné strategické dokumenty, jako projekt předchozí, ale naopak se bude jednat o pilotní projekt, 

který by měl přinést konkrétní výstupy během 3 let jeho trvání. Pro starosty by tedy mělo 

vzniknout jakési profesionální zázemí, které jim bude poskytovat konzultace, poradenství, 

zpracovávat dotace apod. V rámci projektu bude také Svazem měst a obcí zajištěno právní 

poradenství, advokátní kancelář, na kterou se budou moci starostové obracet například ve věcech 

pozemkových převodů, výběrových řízení atd. Smyslem celého projektu je dosáhnout určitých 

legislativních změn,  aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost svazku a finance na zaměstnance. 

Paní Červinková na závěr poděkovala za pozvání a popřála všem, aby nový projekt splnil jejich 

očekávání a byl kladně přijat.  

 Jaroslava Zemanová na závěr stručně doplnila informace paní Červinkové o tom, jaký je aktuální 

stav příprav. Na Mikroregionu v současnosti je jeden stálý zaměstnanec, který je placený 

z členských příspěvků, ale díky projektu zde brzy budou zaměstnanci dva. Druhý zaměstnanec byl 

vybrán na základě proběhlého výběrového řízení a jedná se o slečnu Michaelu Kolářovou ze 

Ždánic. Máme také rozjednánu půjčku z obce Moravské Pavlovice na předfinancování projektu, 

dnes se o tom bude na obci jednat. Předfinancování se bude týkat prvních 2 měsíců, první platba 

od Svazu by měla dorazit do konce září 2016 a od této částky bude projekt vždy předfinancován ze 

strany SMO ČR.  

 Závěrem bylo vyvoláno hlasování  o schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi SMO ČR a 

Mikroregionem Bystřicko, kterou starostové obdrželi s pozvánkou na tuto schůzi. Smlouva byla 

schválena.  

 Hlasování: Pro: 21     Proti: 0     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0 

5. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) Účetní závěrka 2015 

Předseda Mikroregionu Libor Pokorný přítomné informoval, že byla schválena na poslední schůzi 

předsednictva Mikroregionu, která se konala dne 16. 6. 2016 (Příloha č. 1).  

b) Rozpočtová změna č. 1/2016 

Přítomní starostové byli informováni o rozpočtové změně č. 1 v tomto roce. Byly zde rozklíčovány 

jednotlivé položky na akci Bystřicko čte dětem 2016. Celkové náklady na tuto akci byly o něco málo 
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nižší, proti plánovanému rozpočtu, ale zase došlo k nákupu neplánovaného nového vybavení 

(plátno na letní kino), (Příloha č. 2). 

c)     Rozpočtová změna č. 2/2016 

Přítomní starostové byli informování o rozpočtové změně č. 2 v tomto roce. V rámci této změny 

byly rozklíčovány jednotlivé položky na akci Putovního letního kina 2016, mimořádné členské 

příspěvky, došlo k vrácení půjčky ve výši 150 000 Kč obci Střítež (v předchozích jednáních sice byla 

zvažována půjčka od Moraveckých Pavlovic, ale nakonec poskytla půjčku Mikroregionu Bystřicko 

právě tato obec) a zejména finance na mzdy pro zaměstnance, které v rámci projektu CSS poskytl 

SMO ČR, jedná se o mzdy od července do října tohoto roku. Rozpočtová změna č. 2 je přílohou č. 6 

tohoto zápisu. Všemi byla schválena.  

 Hlasování: Pro: 21    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

d)     Závěrečný účet 2015 

Závěrečný účet byl na úředních deskách obcí vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Nikdo veřejně nic 

nenamítal, proto bylo vyvoláno hlasování o jeho schválení (Příloha č. 3). Členská schůze projednala 

a schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2015 a schvaluje Závěrečný účet za 

rok 2015 včetně auditorské zprávy bez výhrad. 

 Hlasování: Pro: 21     Proti: 0     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0 

e)     Mimořádné členské příspěvky 

Starostové byli vyzváni, aby Mikroregionu co nejdříve uhradili mimořádné členské příspěvky na akci 

Bystřicko čte dětem 2016 (700 Kč na jedno čtení) a na akci Putovní letní kino 2016 (příspěvek na 

licenci na 1 film 500 Kč) z toho důvodu, že Mikroregion v současné době potřebuje mít co nejvíce 

financí k dispozici, aby mohl hradit licence na Letní kino.  Konsolidovat i proplácet by se mělo 

během měsíce července. Starostové obdrží co nejdříve podrobný informační email. V závěru tohoto 

bodu předseda vyvolal hlasování o schválení těchto příspěvků (Příloha č. 4).  

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

6. Diskuze a další organizační záležitosti 

a)    Příspěvky ZUŠ 

Již poněkolikáté byla na toto téma vyvolána velká diskuze. Starostka městyse Štěpánov n. S. 

vyjádřila velkou nespokojenost se zaslanými odpověďmi od ředitelky ZUŠ Bystřice n. P.. Souhlasila 

s ní také paní starostka z obce Věžná, které vadil styl odpovědí. Těmto názorům mírně oponoval 

pan Josef Vojta, který nepředpokládal, že se celý problém bude takto rozsáhle řešit. Problém je 

v tom, že provoz ZUŠ je pro Bystřici finančně náročný a bylo předpokládáno, že řešení s příspěvky 

od obcí je nejlepší, což se neukazuje. Nebude zbývat jiné řešení než to, že se navýší školné a ti, 

kteří „pokryjí část výdajů na provoz“ budou rodiče žáků.  Paní Kunčíková navrhuje, aby příspěvky 

byly alespoň nějak odůvodněné, účelně využité a poměrově zmenšené pro ty obce, které mají své 

detašované pracoviště, které si musejí finančně dotovat a zajišťovat ze svých rozpočtů (např. 

Bystřice by platila 1700 Kč a Štěpánov jen 1000 Kč). Takovéto řešení by bylo průchozí i na 

zastupitelstvu obce, které je schvaluje. Do diskuze se zapojil na závěr také pan Pokorný, starosta 

obce Vír a starosta z Nyklovic, kteří se shodli na tom, že je nutné rozklíčovat, na co se peníze 

využívají, že je to problém především obcí, které mají detašované pracoviště a že by se měla tato 

diskuze ukončit. Výsledkem je, že by si tento problém měla vyřešit každá obec sama. Případně na 
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vyžádání může Mikroregion svolat individuální jednání k tomuto problému pouze se 

zainteresovanými osobami.  

b)      Nákup vybavení do kanceláře MB 

Vzhledem k tomu, že Mikroregion schválil vstup do projektu SMO ČR, bude nutné pořídit 

notebook pro druhého zaměstnance. Od července bude mikroregion Bystřicko na své 

zaměstnance dostávat většinu financí na mzdy, takže vznikne jistá úspora, ze které se toto 

vybavení dá pořídit. Bylo tedy stanoveno, že notebook se koupí místo současné červencové mzdy 

ve výši 15 tis. Kč. Dále byl také zakoupen nový dataprojektor na Putovní letní kino, na který 

Mikroregion získal dotaci z Kraje Vysočina  - jedná se o model Optoma HD26. Ze vzniklé rezervy 

bude také pořízena nová černobílá tiskárna, kterou dosud Mikroregion nevlastnil, neboť se 

využívala tiskárna organizace MAS Zubří země, která se bohužel rozbila. Tato organizace si 

z dotace pořídí tiskárnu barevnou, kterou opět dá k dispozici také Mikroregionu.   

c)     Sdružení místních samospráv 

 V tomto bodě promluvil starosta obce Vír, pan Mgr. Ladislav Stalmach, který na posledním 

předsednictvu vyslovil žádost, že by na členské schůzi chtěl jiné starosty informovat o tom, co je to 

vlastně Sdružení místních samospráv a jaké jsou jejich cíle a myšlenky. Jako krajský předseda této 

organizace zná velice dobře jejich činnost a domnívá se, že by starostové měli být informování o 

jejich činnosti, a proto ostatním nabídl možnost, aby se jejich obec stala také členem tohoto 

sdružení. Byl zde také přečten motivační dopis od pana Stanislava Polčáka, který je představitelem 

tohoto sdružení a současně europoslancem. Na vyžádání ho poskytne pan Stalmach k nahlédnutí, 

stejně jako přihlášku k členství ve Sdružení místních samospráv. Pan Stalmach by také uvítal, 

kdyby s ním některý z přítomných starostů vyrazil na některý ze seminářů, které Sdružení pro své 

členy pořádá, protože tyto semináře jsou velice kvalitně organizované a orientované na řešení 

konkrétních problémů a vzájemné sdílení informací. Byly tedy vyzvány alespoň ty obce, které 

nejsou členy žádné podobné organizace (SMO ČR, Spolek pro obnovu venkova apod.), aby svoje 

členství zvážily a případně se obrátily na pana Stalmacha, který ochotně zodpoví i případné dotazy 

zastupitelů na jednotlivých obcích. Poplatek za členství v tomto sdružení je 2000 Kč ročně + 1 Kč 

na obyvatele. Předseda Libor Pokorný mu závěrem poděkoval za sdělené informace.  

d)       Nositel tradic Bystřicka 2016 

Z nominovaných byl letos na toto ocenění navržen a následně vybrán ochotnický divadelní soubor 

z obce Sulkovec. K příležitosti předání tohoto titulu bude uspořádána vernisáž a výstava všech 

ochotnických souborů z Bystřicka, která bude zahájena dne 9. 7. 2016 od 11 hodin na Městském 

muzeu Bystřice nad Pernštejnem. Nutno dořešit finanční odměnu pro divadelníky ze Sulkovce. 

Běžně bývá zvykem, že jednu polovinu dává město Bystřice a druhou obec, kde oceněný působí. 
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Předseda navrhuje, aby jen v krajní nouzi druhou polovinu dal Mikroregion, ale primárně by to 

měla být obec Sulkovec.  

 

e)       Podomní prodejci 

 Starosta obce Rovečné se diskuze zapojit s tématem problematiky podomního prodeje na obci, 

proti které existují obecní vyhlášky, ale i přes to se s podomním prodejem na obci potýká. Jako 

jediné řešení vidí, aby tento problém byl zakotven v zákoně a ne jen v rámci obecních vyhlášek, 

což je ale problém kvůli diskriminaci a omezování.  Pozvu-li si prodejce sám, tržní řád mě nechrání. 

Řešení vždy volat policii, ale problém je, když někdo z občanů řekne, že si prodejce sám pozval.  

 

f) Hry bez hranic 2016 

 Josef Vojta shrnul informace z organizační porady (Příloha č. 5 – Zápis) - letošní ročník Her bez 

hranic se bude konat dne 3. 9. 2016 na fotbalovém hřišti v Bystřici nad Pernštejnem, a to za 

každého počasí. Bylo zavedeno nové pravidlo, že pořadatel a nováček žádnou hru vymýšlet 

nemusí, pokud výslovně nechce (letos tedy Bystřice a obec Zvole). Starostům bylo také 

připomenuto, aby do 15. 7. 2016 nahlásili na Mikroregion velikosti triček pro svá družstva (barvy 

zůstávají) a do 31. 7. 2016 hry, které budou organizovat.  

 Po tomto bodě předseda Libor Pokorný diskuzi ukončil.  

7. Závěr jednání 

 Předseda Mikroregionu Bystřicko Libor Pokorný závěrem poděkoval všem přítomným členům za 

účast a druhou členskou schůzi roku 2016 ukončil.  

 

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
            Pavel Kadlec                             Radek Štourač                        Libor Pokorný 

                                                                                                                                   předseda mikroregionu 

                                                                                                                           

 

Zapsala: 

 

 

………………………………. 
     Mgr. Veronika Palečková 


