
1 / 4 

 
25. 06. 2013 v 16:00 hod., budova OÚ Rovečné 

 

 

Přítomní:  

 19 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Chlum-
Korouhvice, Lísek, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sulkovec, Ujčov, Unčín, Věchnov, Věstín, 
Věžná, Vír, Zvole) 

 
Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

 a) zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2012 

 b) závěrečný účet za rok 2012 

    c) rozpočtové změny č.2/2013 

 d) mimořádné členské příspěvky za rok 2013 

4. Společný odběr plynu za zvýhodněnou cenu 

5. MAS Zubří země, o.p.s. 

 a) projekty v roce 2013 

 b) příprava podkladů Integrované strategie rozvoje území 2014 - 2020 

6. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) příprava návštěvy starostů z Vranovského regionu 

b) informace z Bystřice n. P. 

 c) členství obcí ve Svazu místních samospráv 

 d) centrální Registr smluv 

 e) tržní řád 

  

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

 

ZÁPIS 

 

1. Zahájení 

 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 16:15 hodin a přivítal všechny přítomné zástupce členských 
obcí v Rovečném. 

 

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: Zdeněk Horák 
(Dolní Rožínka), František Fendrych (Věchnov). 

 

Hlasování :  Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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3. Hospodaření mikroregionu Bystřicko 

a) Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2012 

 Členská schůze vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012, kterou 
provedla Marie Ifrahová, pověřená osoba – kontrolor pověřený řízením přezkoumání, oddělení kontroly 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.(viz příloha č. 1) 

 Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2012 nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky. 

b) Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2012 

 Augustin Holý informoval členskou schůzi o sestaveném Závěrečném účtu Mikroregionu Bystřicko za 
rok 2012, který všichni členové mikroregionu obdrželi v elektronické podobě k prostudování a vyvěšení 
na svých úředních deskách.(viz příloha č. 2) 

 Členská schůze projednala a jednohlasně schválila Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2012 
v tomto znění: Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Bystřicko              
a Závěrečný účet za rok 2012 včetně auditorské zprávy bez výhrad. 

Hlasování :  Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

c) Rozpočtové změny č.2/2013 

 A. Holý přednesl členské schůzi rozpočtové změny č.2/2013 dle skutečných příjmů a výdajů za rok 
2013.  

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

Hlasování :  Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

d) Mimořádné členské příspěvky za rok 2013 

 Mikroregion Bystřicko zrealizoval v lednu – dubnu 2013 již 6. ročník akce „Bystřicko čte dětem“. Na 
čtení jsme získali 50.000,- Kč od Kraje Vysočina, 50.000,- Kč od společnosti E.ON. Na čtení přispěl 
také mikroregion Bystřicko částkou ve výši 10.000,- Kč.  

 Skutečné náklady projektu byly 167.835,- Kč, zrealizováno 57 čtení ve 20 obcích (nové spolupracující 
obce: Nyklovice, Věžná), nutné dofinancovat 57.000,- Kč.  

 Jako spoluúčast v projektu byl stanoven mimořádný členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč/1 čtení 
(příloha č. 4).  

 Mimořádný členský příspěvek je konsolidovaná položka, a tak je nutné, aby se objevil v rozpočtech 
obcí a MB ve stejném období (projednání rozpočtových změn v průběhu června 2013, zavedení 
rozpočtové změny do červnového účetnictví). 

Hlasování :  Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0 

 

4. Společný odběr plynu za zvýhodněnou cenu 

 Dne 9.5.2013 seznámil S. Loukota (Bystřická tepelná s.r.o.) členy předsednictva Mikroregionu 
Bystřicko s možností, že by se obce MB mohly připojit k Městu Bystřice n. P. a odebírat společně plyn 
či později i elektrickou energii za výhodnou cenu pro velkoodběratele. Tento systém je již předběžně 
domluven u stávajícího dodavatele plynu – Jihomoravské plynárenské. Cena za plyn je v současné 
době pro Bystřici n. P. 705,- Kč/MWh bez DPH (21 %). Další informace poskytne p. Loukota – tel.: 603 
182 814, email: teplobystrice@seznam.cz 

 Zájem stále trvá u 14 obcí (Sulkovec, Ždánice, Bohuňov, Rožná, Zvole, Věchnov, Lísek, Velké 
Janovice, Věstín, Rozsochy, Dalečín, Unčín, Blažkov, Prosetín), které mi poslaly podklady již začátkem 
roku 2013. Dále projevila zájem obce Ujčov. 

 Bude sestaven přehled množství odběru plynu za obce, který bude sloužit pro další vyjednávání 
s Jihomoravskou plynárenskou (zajistí: J. Zemanová,  termín: do 31.7.13). O dalším průběhu budou 
zúčastněné obce předem informováni. 

 

 

 

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

a) Projekty v roce 2013 

Projekt  - Osvojování schopností 

 Žádost „Osvojování schopností MAS Zubří země o.p.s.“, která byla zaregistrována 8.2.2013 pod                 
č.j. 13/010/34100/563/34100/563/000004 (dotace 500.000,- Kč), byla dne 17.5.2013 schválena. MAS 

Zubří země se umístila na 4. místě s 85 body.  

 100% dotace je určena na vytvoření integrované strategie rozvoje území 2014-2020 a tréninkovou 
výzvu, kde bude rozděleno 100.000,- Kč na dětské akce, které proběhnou od ledna do února 2014. 

 Realizace projektu: únor 2013 – únor 2014 (předpokládané proplacení dotace červen - červenec 
2014). 

 Více informaci: www.zubrizeme.cz 

Dotace od Kraje Vysočina 

 Dne 12.3.2013 Rada Kraje Vysočina schválila žádost „Zajištění provozních nákladů MAS Zubří země 
na rok 2013“ o dotaci ve výši 45.000,- Kč. Dotace (až 100%) bude poskytnuta na spolufinancování 
nutných provozních nákladů. V roce 2012 byla poskytnuta dotace MAS Zubří země ve výši 30.000,- Kč 
(navýšení o 15.000,- Kč v roce 2013). 

Projekt spolupráce 

 Dne 2.7.2013 bude podána 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). 

 Zatím známe 16 studánek, které se budou obnovovat, dalších 5 studánek bude známo po oslovení 
veřejnosti a obcí. 

 Byla domluvena spolupráce se ZŠ Unčín, Vír, Bystřice n. P., Nedvědice, Štěpánov n. S., Rozsochy, 
Prosetín, Dolní Rožínka, Nové Město n. M., Věcov, Jimramov a dále s organizacemi Vodárenská a.s., 
Lesy ČR a Správa CHKO Žďárské vrchy. 

 Začátkem září proběhne v Praze veřejná obhajoba projektů, rozhodnutí o schválení projektu bude 
známo v říjnu 2013 a předpokládaná realizace od 3/2014 do 10/2015. 

b) Příprava podkladů pro ISRÚ 2014-2020 

 Byly zpracovány statistické údaje za území, dotazníky od občanů – cca 470 a dotazníky od obcí: chybí 
dotazníky ze 7 obcí – z toho 2 obce z MB (Chlum-Korouhvice, Moravecké Pavlovice). 

 Zbývající obce budou znovu osloveny, aby vyplněný dotazník poslaly nejpozději do 31. 7. 2013. 

 Uskutečnily se 3 veřejné projednání přípravy strategie na období 2014 - 2020: 25. 4. 2013 od 
16.30 hod. (MěÚ Bystřice n. P.), 2. 5. 2013 od 16.00 hod. (Úřad městyse Nedvědice) a 16.5.2013 od 
16.00 hod. (MěÚ Nové Město n. M.). 

 27. 6. 2013 od 16.30 hod. se uskuteční závěrečné veřejné projednání ISRÚ v areálu Borovinka - 
Domanín.  

 

6. Diskuze a organizační záležitosti 

a) Příprava návštěvy starostů z Vranovského regionu 

 Návštěva se uskuteční v MB 20. – 22.9.2013, kdy se uskuteční Slavnosti brambor v areálu společnosti 
EDEN s.r.o. (bývalý školní statek v Bystřici n. P. – v blízkosti vlakového nádraží). Program návštěvy 
bude upřesněn začátkem září 2013.  

 

b) Informace z Bystřice n. P. 

 Mgr. Vojta informovat členskou schůzi o vyjednávání napojení na IDS Jihomoravského kraje, o zdržení 
s výstavbou zimního stadionu (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal předběžné opatření, 
Bystřice n. P. nemůže podepsat koncesní smlouvu) a o novém stacionáři, který bude otevřen v Bystřici 
n. P. od 1. 1. 2014. 

 

http://www.zubrizeme.cz/
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/2
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c) Členství obcí ve Svazu místních samospráv ČR 

 Mgr. Stalmach seznámil členskou schůzi s činností SMS ČR a s výhodami členství.  

 Více informací: www.smscr.cz 

d) Centrální Registr smluv 

 Mgr. Stalmach informoval o nové povinnosti obcí zveřejňovat všechny smlouvy týkající se např. 
prodeje, koupě či (pro)nájmu zboží, služeb, stavebních prací či nemovitostí v centrálním Registr smluv. 
V Registru smluv mají být zveřejňovány rovněž všechny objednávky a faktury. 

 Mgr. Stalmach kritizoval stále narůstající administrativní zátěž obcí ze strany státu a vyslovil se 
k sepsání petice proti Registru smluv. 

e) Tržní řád 

 Mgr. Stalmach informovat členskou schůzi o stále narůstajícím podvodném jednání některých 
podomních obchodních zástupců a firem. Obce mohou občany před těmito „šmejdy“ ochránit 
schválením tržního řádu, kde bude podomní prodej zakázán nebo omezen. 

 Právní poradenství k tržnímu řádu poskytne obcím tajemník MěÚ Bystřice n. P.: JUDr. Eva Špatková,              
566 590 332, eva.spatkova@bystricenp.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

       .....................................................             ..................................................... 
                          Zdeněk Horák                          František Fendrych 
 
 
 
 
 

          ......................................................  
             Augustin Holý 
                 předseda mikroregionu 

 

Zapsala dne 8. 7. 2013  

 
 

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

http://www.smscr.cz/
mailto:eva.spatkova@bystricenp.cz

