
1 / 7 

 

 
24. 2. 2015 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rozsochy 

Přítomní: 

 28 zástupců členských obcí (Blažkov, Bohuňov, Bukov, Býšovec, Dolní Rožínka, Horní 

Rožínka, Lísek, Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, 

Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov n. S., Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké 

Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, Zvole) 

 6 hostů (Ing. Ing. Miloslav Kaválek – ředitel katastrálního úřadu pro Vysočinu, Ing. Roman 

Kekrt a Ludvík Šikula – TS města a.s. Bystřice n. P., Ing. František Klimeš – MěÚ Bystřice n. P., 

PhDr. Drahomíra Lukšová – MěÚ Bystřice n. P., Mgr. Lenka Víchová – MěÚ Bystřice n. P.) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Informace o rušení KÚ v Bystřici n. P. - Ing. Miloslav Kaválek 

4. Informace k novému zákonu o odpadech - Ing. František Klimeš, Ing. Roman Kekrt, Ludvík 

Šikula 

5. Dostupné sociální bydlení – PhDr. Drahomíra Lukšová 

6. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) Rozpočet na rok 2015 

b) Darovací smlouva s Kumšt o.s. 

c) Darovací smlouva s MAS Zubří země, o.p.s. 

d) Žádost Hynka Jurmana o příspěvek na vydání knihy „Ozvěny Vysočiny“ 

7. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Knihy „Osvobození Žďárska“ do obcí 

b) Knihy Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ do škol 

c) Mobilní turistický průvodce 

d) Seznámení se stanoviskem MUDr. J. Běhounka k redukci RZS B. n. P. 

e) Žádost o spolupráci Denního stacionáře v B. n. P. s mikroregionem Bystřicko 

f) Informace SMO – Mgr. Lenka Víchová 

g) Liga vozíčkářů 

h) Další informace 

8. 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 
 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 doplněným programem, který byl následně 

jednohlasně schválen. 

Hlasování : Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Členská schůze dále schválila zapisovatele Ing. Ivu Gregorovou a ověřovatele zápisu: Augustin 

Holý (Rozsochy), Vlastimil Tvarůžek (Strážek). 

Hlasování :  Pro: 27     Proti: 0     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0 

3. Informace o rušení KÚ v Bystřici n. P. 

 Libor Pokorný přivítal ředitele katastrálního úřadu pro Vysočinu Ing. Miloslava Kaválka 

a vyzval ho, aby přítomné seznámil s důvody rušení územního pracoviště KÚ v Bystřici nad 

Pernštejnem. 

 Ing. Kaválek přednesl, že k rušení územního pracoviště KÚ má dojít začátkem roku 2016. 

Uvedl, že na územním pracovišti v B. n. P. je zaměstnáno pouze 12 lidí a promítl tabulku 

s počty zaměstnanců v porovnání s jinými územními pracovišti, kdy pracoviště v B. n. P. má 

druhý nejnižší počet pracovníků. 

 Uvedl statistiku, že v současné době je ¼ všech podání na KÚ v elektronické podobě a KÚ se 

snaží, aby ještě více občanů provádělo podání elektronicky. Řekl, že v současné době KÚ 

vydává geometrické plány pouze v elektronické podobě a rozdílem oproti podání v podobě 

listinné je zjednodušení podání (vklad práva do Katastru nemovitostí lze na 

http://nv.cuzk.cz/), na smlouvu o vklad nemovitosti do vkladového seznamu se již nedostane 

vkladové razítko, geodeti již nyní stahují potřebná data ze stránek katastru nemovitostí 

v elektronické podobě, strhávání správních poplatků za stažené výpisy se budou 

prostřednictvím inkasa strhávat z účtu žadatele, katastrální mapa je pro účely veřejné správy 

poskytována bezúplatně, avšak je nutné „zakliknout“ variantu určenou pro veřejnou správu. 

Pro občany je výpis z katastru nemovitostí zpoplatněn správním a transakčním poplatkem 

 Starostové se Ing. Kaválka ptali na to, jak mají reagovat v situaci, kdy pro auditora je nutná 

tištěná verze, Ing. Kaválek odpověděl, že tato situace by nastat neměla a v případě, že 

nastane, je možné se obrátit konkrétně na Ing. Kaválka (ku.provysockraj@cuzk.cz, 

567 109 111). Dále probíhá vyjednávání s bankami, aby již nevyžadovali listinné potvrzení. 

 Dále uvedl, že důvodem rušení KÚ v B. n. P. je, práce na územním pracovišti je neefektivní a že 

o starý způsob služeb není zájem. V této souvislosti se odkazoval se na snižující se tendenci ve 

statistice počtu přijatých žádostí a pracoviště v B. n. P.. Pro katastrální úřad je systém 

podávání na přepážce drahý a lepší je činit všechny úkony digitálně. 

mailto:ku.provysockraj@cuzk.cz
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 Dále uvedl, že v současné době probíhá digitalizace katastrálních map, která bude probíhat do 

roku 2017. Po dokončení digitalizace map se počítá s jejich revizí a nastoupením úředníků KÚ 

do terénních zkoumání. 

 Ing. Kaválek zanechal pouze pro potřeby starostů metodiku k přijímání elektronických 

dokumentů na KÚ. 

 V loňském roce byl sepsán dopis k rušení katastrálního úřadu v B. n. P. a byl rozeslán řediteli 

Katastrálního úřadu pro Vysočinu, náměstku hejtmana kraje Vysočina a náměstkům z Kraje 

Vysočina, premiéru Poslanecké sněmovny a ministrovi zemědělství. 

 Starostové se usnesli, že bude sepsána petice proti rušení územního pracoviště Katastrálního 

úřadu v B. n. P. a ponechá se na obecních úřadech členských obcí mikroregionu k podpisu 

občanům. L. Stalmach osloví i zástupce Svazu místních samospráv, aby se připojili k petici. 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

4. Informace k novému zákonu o odpadech 

 Od 1. 1. 2015 platí novela Zákona o odpadech 181/2001 Sb. (novelizováno Zákonem 
č. 229/2014 Sb. viz příloha 1), která zavádí tyto povinnosti obcí (A, B): 

A) třídit (= zajistit občanům místa pro oddělené soustřeďování) tyto složky komunálního 
odpadu odděleně: 

1. Bioodpad (v období od 1. 4. do 31. 10.), pouze odpad rostlinného původu 
2. Plasty, papír, sklo a kovy 
3. Nebezpečné komunální odpady (min. 2x ročně ve stanovených intervalech) 

 

 K novele vydána prováděcí vyhláška 321/2014 Sb. (viz příloha 2), která stanovuje způsob 
zajištění  třídění vyjmenovaných složek takto: 

1. Sběrné dvory 
2. Kompostárny, malá zařízení do 150tun, bioplynové stanice atd. 
3. Svoz pomocí velkoobjemových kontejnerů – není stanoveno, jak často a kolik je minimum 
4. Sběrné nádoby – nejefektivnější ale také nejnákladnější systém 
5. Pytlový sběr 
6. Kombinace výše uvedených způsobů 

 

 Odpady lze předat pouze osobě oprávněné (§4 odst. x, zákon 185/2001 Sb. – viz příloha 3) – 
zde Ing. Kekrt doporučuje vyžadovat kopii tohoto osvědčení. 

 Pokud obce nemají vlastní kompostárnu, musí ji nasmlouvat. Místem svozu může být 

i zemědělské družstvo, avšak svoz musí být nasmlouván s firmou nebo soukromou osobou, 

která má ke svozu tohoto odpadu oprávnění (seznam oprávněných osob na 

http://extranet.kr-vysocina.cz/websouhlasy/). Je možné nasmlouvat i místo sběru, např. 

kompostárna ve vedlejší obci. Ing. Kekrt upozornil, že budování kompostáren přímo v obci 

prostřednictvím dotací by mohlo být komplikované následnými požadavky na množství 

svezeného odpadu. 

 Další možnost kompostování je komunitní kompostování – Ing. Kekrt uvedl, že vyhláška říká, 

že tímto obec povinnost splní, osobně se ale přikláním k tomu, že tato možnost bude později 

zrušena (pouze jeho odhad). Postrádá totiž logiku, že obec rozdáním domácích kompostérů 

povinnost nesplní a komunitním kompostováním ano. Navíc v Praze a následně v Bruselu 

chtějí hlavně čísla – stoupající množství, aby se zvýšil procentní podíl odpadu, 

vyseparovaného z komunálního. Ing. Klimeš uvedl, že výhodou komunitního kompostování 

je, že se nemusí vážit. (Otázky a odpovědi ke komunitnímu kompostování viz příloha 4.) 

Komunitní kompostárna musí také splňovat určité technické náležitosti, které jsou v příloze 

zákona. Viz věstník Ministerstva životního prostředí z roku 2012 – příloha 5) 

http://extranet.kr-vysocina.cz/websouhlasy/
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B)  vydat Obecně závaznou vyhlášku, kde stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Vzor obecně 
závazné vyhlášky ze stránek ministerstva vnitra v příloze 6 nebo http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-
pravnich-predpisu-obci.aspx). 

 Ing. Kekrt upozornil, že povinnost třídění bioodpadu dle změny zákona není splněna 

rozdáním kompostérů v obci. Ministerstvo chce, aby se vytvořila evidence počtu 

vyprodukovaného biologického odpadu ve váhových jednotkách. 

 Do tohoto odpadu nepatří kuchyňský odpad kde je i odpad živočišného původu, který 

podléhá hygienizaci v bioplynových stanicích. Nejbližší bioplynová stanice, která může 

nakládat s odpady z kuchyní je ve Žďáru nad Sázavou. 

 Ing. Kekrt nabídnul přítomným, že TS města a.s. mohou hromadně objednat jménem obcí 

kontejnery, které by následně umístili do obcí na určitou dobu a následně je svezli, nebo 

mohou zajistit pouze svoz biologického odpadu. Nabídka viz příloha 7. 

 Ing. Kekrt přítomným sdělil, že prozatím není určeno přesné množství bioodpadu, které se 

musí být v obci vyprodukováno v přepočtu na jednoho občana. 

 Další informace v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy lze nalézt na 
http://www.zeraagency.eu/2-aktuality-biotour.html 

 S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit: 
Ing. Roman Kekrt, ředitel TS města a.s., tel. 602 759 601, kekrt@ts-bystrice.cz 
Ludvík Šikula, vedoucí střediska odpadů TS města a.s., tel. 606 770 118, sikula@ts-
bystrice.cz 

 Ing. Roman Kekrt také všechny přítomné pozval na setkání s TS města a.s. a pracovníky 

společnosti EKO-KOM dne 4. 3. 2015 od 11.30 hod. v restauraci Club v Bystřici n. P. Na 

setkání se bude hovořit o novém zákonu o odpadech a připojí se další doplňující 

informace, které nemusely na členské schůzi zaznít. Na setkání je nutno se nahlásit. 

5. Dostupné sociální bydlení 

 Prezentace PhDr. Drahomíry Lukšové naleznete v příloze 8. 

 PhDr. Lukšová také upozornila, že od 1. 4. 2015 bude docházet k výměně průkazů TP, ZTP 

a ZTP/P. K výměně je nutno doložit občanský průkaz, potvrzení a fotografii. Nová lékařská 

zpráva není zapotřebí. Fotografie se bude přikládat k novému parkovacímu průkazu. Výměna 

průkazů potrvá do 31. 12. 2015. 

 V případě jakýchkoli dotazů ohledně sociální oblasti, krizového bydlení či výměně 

průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P lze PhDr. D. Lukšovou kontaktovat na tel. 731 753 104 

nebo e-mailu drahomira.luksova@bystricenp.cz. 

6. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 
a) Rozpočet na rok 2015 

 Členská schůze projednala sestavený návrh rozpočtu na rok 2015, který byl všem 
členským obcím předem zaslán k seznámení a vyvěšení na úředních deskách dle zákona 
č.128/2000Sb. o obcích. 

 Rozpočet mikroregionu Bystřicko na rok 2015 (příloha 9) byl 30. 1. 2015 umístěn na web. 
stránku Mikroregionu Bystřicko – www.bystricko.cz.  

 Do položek Příjmů ve výši 787.930,- Kč jsou zařazeny členské příspěvky od obcí na rok 
2015, sponzorský finanční dar od firmy E.ON, Kraje Vysočina, spoluúčast obcí na projektu 
Bystřicko čte dětem 2015, zůstatek z roku 2014. 

 Do položek Výdajů ve výši 787.930,- Kč jsou zařazeny kancelářské potřeby, účetní služby, 
poštovné, účetní školení, telekomunikační a bankovní poplatky, ostatní služby, cestovné, 

http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich-predpisu-obci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich-predpisu-obci.aspx
http://www.zeraagency.eu/2-aktuality-biotour.html
mailto:kekrt@ts-bystrice.cz
mailto:sikula@ts-bystrice.cz
mailto:sikula@ts-bystrice.cz
mailto:drahomira.luksova@bystricenp.cz
http://www.bystricko.cz/?clanek=46
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projekt Bystřicko čte dětem, publikování v novinách Bystřicko, kancelářské práce obce 
Rozsochy – účetnictví, IT servis, propagace mikroregionu, společné vybavení, dar pro MAS 
Zubří země, dar pro Kumšt o.s. na fotografickou soutěž Zrcadlení 2015, společné akce - 
Letní kino a Hry bez hranic, rezerva. 

 Členská schůze jednohlasně schválila rozpočet na rok 2015. 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

b) Darovací smlouva s Kumšt o.s. 

 L. Pokorný přítomné seznámil přítomné s darovací smlouvou s občanským sdružením 
Kumšt o.s. v celkové výši 10 000 Kč na konání fotosoutěže Zrcadlení 2015. Tímto 
příspěvkem mají obce mikroregionu možnost jakoukoli fotografii z jakéhokoli ročníku 
fotosoutěže získat v originálním rozlišení bezplatně. 

 Na webu jsou fotosoutěže www.fotosoutez-bystricko.cz/archiv jsou umístěny soutěžní 
fotografie z okolí Bystřicka. Pokud budou mít obce zájem nějaké fotografie umístit na svůj 
web, leták atd., jsou k dispozici zdarma (Mgr. Milada Krásenská -  tel.: 777 553 058, e-
mail: info@fotosoutez-bystricko.cz). Na uveřejněné fotografii bude uveden autor a název 
fotografie.  

 L. Stalmach vznesl protinávrh – snížení darované částky na 2 000 Kč. L. Pokorný nechal 
hlasovat o protinávrhu L. Stalmacha. 

Hlasování :  Pro: 1     Proti: 27     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 L. Pokorný nechal hlasovat o původním návrhu výše daru (tj. 10 000 Kč) 

Hlasování :  Pro: 27     Proti: 1     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Návrh byl jednohlasně schválen. 
 

c) Darovací smlouva s MAS Zubří země, o.p.s. 

 Dále L. Pokorný seznámil přítomné s návrhem darovací smlouvy s MAS Zubří země, o.p.s. 
v celkové výši 40 000 Kč. Poskytnutý dar bude využit na financování provozních nákladů 
v roce 2015 (bankovní poplatky, úroky z úvěru, příspěvek pro NSMAS ČR) a dofinancování 
projektu MAS Zubří země (Zajištění provozních nákladů v roce 2015 – dotace od Kraje 
Vysočina 90.000,- tis. Kč). 

 L. Pokorný nechal hlasovat.  Členská schůze jednohlasně schválila návrh darovací smlouvy. 

Hlasování :  Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

d) Žádost Hynka Jurmana o příspěvek na vydání knihy „Ozvěny Vysočiny“ 

 L. Pokorný nechal hlasovat o žádosti Ing. Hynka Jurmana o příspěvku na vydání knihy 
„Ozvěny Žďárska“ ve výši 20 000 Kč. 

 Žádost nebyla schválena. 

Hlasování :  Pro: 0     Proti: 28     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

7. Diskuse a další organizační záležitosti 
a) Knihy „Osvobození Žďárska“ do obcí 

 Mikroregion Bystřicko v loňském roce přispěl finanční podporou k vydání knihy 
„Osvobození Žďárska“ od autora Ondřeje Červeného. Mikroregion za tuto finanční pomoc 
získal celkem 10 výtisků knihy. V kanceláři mikroregionu bude 1 výtisk ponechán 
k archivaci a ostatních 9 knih bude nabídnuto k odprodeji obcím za částku pořízení, 
která činí celkem 490,- Kč. 

 Knihy si zamluvily obce: Dolní Rožínka, Rozsochy, Rožná, Strachujov, Strážek, Štěpánov 
nad Svratkou, Unčín, Věstín, Vír. Knihy je možné si vyzvedávat v kanceláři mikroregionu. 

http://www.fotosoutez-bystricko.cz/archiv
http://www.fotosoutez-bystricko.cz/archiv
mailto:info@fotosoutez-bystricko.cz
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b) Knihy Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás? 

 Obcím bylo dáno na vědomí, že MAS Zubří země, o.p.s. získala knihy s názvem Život 
a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ na zasedání MAS Vysočiny se záměrem 
distribuce do škol. Knihy budou dány pouze do těch škol, které mají druhý stupeň 
základního vzdělání (D. Rožínka, Strážek, Štěpánov n. S., Bystřice n. P.) ve třech výtiscích, 
případně bude možné počet knih do škol snížit a distribuovat do vybraných obce. 

c) Žádost MA21 

 Obcím bylo dáno na vědomí, že byla odeslána žádost o poskytnutí dotace na podporu 
MA21. Z této dotace bude financována část nákladů spojených s realizací Putovního 
letního kina a Her bez hranic v letošním roce. 

d) Mobilní turistický průvodce 

 Tento bod byl přesunut do dalšího jednání. Bod bude upřesněn a zkonzultován 
s Mgr. V. Vechetou, jako odborníkem v oblasti cestovního ruchu. 

e) Seznámení se stanoviskem MUDr. J. Běhounka k redukci RZS B. n. P. 

 L. Pokorný dal všem přítomným na vědomí stanovisko MUDr. J. Běhounka. Dále seznámil 
přítomné zástupce obcí s návrhem uvedení nesouhlasu s redukcí RZS do médií. 

f) Žádost o spolupráci Denního stacionáře Rosa v B. n. P. s Mikroregionem Bystřicko 

 Mikroregion Bystřicko byl osloven Denním stacionářem Rosa v Bystřici n. P., zda by bylo 
možné prezentovat ve členských obcích jejich služby pro občany. Denní stacionář navrhl 
putovní nástěnku (příloha 10), která by kolovala po členských obcích v měsíčních 
intervalech. Přípravu i následnou přepravu nástěnek zajistí Denní stacionář Rosa. Členské 
obce hlasovaly o podpoře Denního stacionáře Rosa a umožnění prezentace v jejich obcích. 

Hlasování: Pro: 28     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Členské obce, které nemají dostatek prostoru pro umístění nástěnky na odpovídajícím 
místě, navrhli, zda by Denní stacionář Rosa mohl vytvořit plakát pro vyvěšení v obcích. 
I. Gregorová s tímto návrhem kontaktuje Denním stacionář Rosa. 

g) Informace SMO – Mgr. L. Víchová 

 Mgr. L. Víchová přítomné seznámila s informací o druhém setkání pracovní skupiny 
SMO, která se bude konat v druhé polovině dubna 2015. L. Víchová poskytla obcím 
k dispozici elektronickou brožurku, která mapuje příklady dobré praxe meziobecní 
spolupráce, kterou vydal Svaz měst a obcí ČR (příloha 11). 

h) Liga vozíčkářů 

 Libor Pokorný dal na vědomí žádost Ligy vozíčkářů žádost o dotaci na provoz služby 

Sociální rehabilitace na rok 2015. 

i) Další informace 

 Zástupci obcí byli vyzváni, aby si vyzvedávali v kanceláři Mikroregionu Bystřicko noviny 
Bystřicko a nové inforočenky na období 2015/16. 

 Obce projevily zájem o pořádání zimního kina. 
 Zástupcům obcí bylo dáno na vědomí ustanovení organizační struktury MA21, viz zápis 

schůze předsednictva č. 3/14 ze dne 3. 12. 2014. 
 



7 / 7 

 

8. Závěr jednání 

 Libor Pokorný poděkoval všem přítomným členům za účast. Dále poděkoval Augustinu 
Holému za poskytnutí zázemí pro konání zasedání. 

 

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
          Augustin Holý                         Vlastimil Tvarůžek          Libor Pokorný 

                                                                                                                                   předseda mikroregionu 

 

 

 

 

Zapsala dne 3. 2. 2015: 

 

 

…………………………… 
 Ing. Iva Gregorová 


