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26.06.2012 v 16:00 hod., Penzion Hodůnka ve Štěpánově n.S.

Přítomní: 

 22 zástupců členských obcí (Bukov, Bystřice n.P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, 
Chlum-Korouhvice, Koroužné, Prosetín, Rodkov, Rozsochy, Rožná, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov 
n.Svr., Ubušínek, Ujčov, Věchnov, Věstín, Vír, Zvole)

 MěÚ Bystřice n.P. – Ilona Hovorková

Program schůze:

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

3. Informace o zavádění IS základních registrů veřejné správy

4. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko

a) zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2011

b) závěrečný účet za rok 2011

    c) rozpočtové změny č.1/2012

d) mimořádné odměny

5. MAS Zubří země, o.p.s.

a) projekty v roce 2012

b) aktualizace území působnosti

6. Diskuze a další organizační záležitosti

a) projekt „Bystřicko čte dětem 2012“

b) vyhodnocení akce „Nositel tradic Bystřicka“

c) dětská soutěž 2012 „Tradice Bystřicka“

d) návštěva Vranovského regionu (14.-17.6.2012)

e) soutěž „Vesnice roku 2012“

f) nové 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 16:15 hodin, přivítal zástupkyni MěÚ Bystřice n.P.                              
(Oddělení obecního živnostenského úřadu) a všechny přítomné zástupce členských obcí ve Štěpánově 
nad Svratkou.

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

 Augustin Holý přednesl aktualizovaný program schůze ze dne 26.6.2012, který byl jednohlasně 
schválen.

 Členská schůze dále schválila zapisovatele Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu: Libor Pokorný
(Rožná), Vlastimil Tvarůžek (Strážek).

Hlasování : Pro: 22     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0
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3. Informace o zavádění IS základních registrů veřejné správy 

 Augustin Holý předal slovo paní Iloně Hovorkové, která zastupovala obecní živnostenský úřad Bystřice 
nad Pernštejnem.

 Paní Hovorková seznámila zástupce členských obcí se základními registry (registr obyvatel, registr 
osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN, registr práv a povinností), které se řídí 
zákonem 111/2009 Sb. (viz příloha č.1)

 Na obsluhu základních registrů nelze (kromě registru RUIAN) uzavřít veřejnoprávní smlouvu                  
s Městem Bystřice n.P.

 Kontakt : Ilona Hovorková, obecní živnostenský úřad Bystřice nad Pernštejnem, tel. 566 590 338, 
604 410 201, e-mail: ilona.hovorkova@bystricenp.cz

4. Hospodaření mikroregionu Bystřicko

a) Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2011

 Členská schůze vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok  2011, kterou 
provedla Helena Vaníčková, DiS, pověřená osoba – kontrolor pověřený řízením přezkoumání, oddělení 
kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.(viz příloha č.2)

 Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2011 nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky.

b) Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2011

 Augustin Holý informoval členskou schůzi o sestaveném Závěrečném účtu Mikroregionu Bystřicko za 
rok 2011, který všichni členové mikroregionu obdrželi v elektronické podobě k prostudování a vyvěšení 
na svých úředních deskách.(viz příloha č.3)

 Členská schůze projednala a jednohlasně schválila Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2011
v tomto znění: Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Bystřicko              
a Závěrečný účet za rok 2011 včetně auditorské zprávy bez výhrad.

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

c) Rozpočtové změny č.1/2012

 A. Holý přednesl členské schůzi rozpočtové změny č.1/2012 dle skutečných příjmů a výdajů za rok 
2012.

 Členská schůze tyto změny jednohlasně odsouhlasila (příloha č.4)

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

d) Mimořádné odměny

 Mzdové náklady hrazeny v dubnu a květnu 2012 z daru E-On v celkové výši 29.386 = úspora 
plánovaných mzdových prostředků MB. dle rozhodnutí členské schůze bude udělena odměna 
správkyni,účetní

 A. Holý přednesl členské schůzi návrh na udělení odměny za úspěšnou realizaci projektu „Bystřicko čte 
dětem 2012“ ve výši 10 000,- Kč správkyni MB a 10 000,- Kč účetní MB (na dohodu o provedení 
práce). 

 Mgr. Stalmach navrhl variantu č. 2, aby si odměnu ve 20 000,- Kč rozdělily na 1/3 i předsedou MB za 
záslužnou a dobrovolnou práci pro MB bez nároku na odměnu. 

 L. Pokorný navrhl variantu č. 3, aby každý (správkyně MB, účetní MB a předseda MB) dostal 
odměnu ve výši 10 000,- Kč (3 x 10 000,- Kč).

 Členská schůze odsouhlasila variantu č. 3.

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

5. MAS Zubří země, o.p.s.

a) Projekty v roce 2012

Projekt  „Zajištění provozních nákladů MAS Zubří země na rok“

 21. února 2012 byla podána žádost na provozní dotaci, kterou poskytuje Kraj Vysočina Místních 
akčních skupinám kraje Vysočina.

 Projekt se týká spolufinancování části provozních nákladů MAS Zubří země za období roku 2012. 
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 Finanční prostředky budou použity na: členský příspěvek NS MAS, aktualizaci www stránek MAS, 
nákup služeb účetních, nákup služeb poradenských (vytvoření žádosti do programu Osvojování                 
v rámci PRV)

 Náklady projektu jsou ve výši 30.000,– Kč, požadovaná výše podpory je ve výši 100% nákladů. 

 Projekt byl podpořen

Projekt  - Osvojování schopností

 V září - říjnu 2012 bude 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).            
Zde může MAS na aktualizaci strategie 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 říjnu 2012

Projekt mezinárodní spolupráce

 V září - říjnu 2012 bude možná podán (zatím v jednání) na SZIF Praha projekt mezinárodní 
spolupráce s MAS Vladař.

 Projekt bude zaměřen na mimoškolní aktivity, které jsou směrovány na zdraví venkovské mládeže, 
vedení mládeže k aktivní  tělesné výchově a sportu.

 Cílová skupina: Mládež (12-15 let), Základní školy, všechny ZDŠ na území dané MAS Zubří země, 
neregistrované mládež venkova.  

 Žadatel – MAS Vladař

 Náklady projektu na 1 MAS budou ve výši 300.000,– Kč, požadovaná výše podpory je ve výši 90% 
nákladů. 

 Projekt bude možná podán v říjnu 2012

b) Aktualizace území působnosti

 V rámci zaplnění bílých míst v roce 2012 (snaha pokrýt celé území ČR fungujícími MAS) budou 
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, Radkov                    
a Skorotice na Bystřicku a Podolí a Radešín na Novoměstsku). Od roku 2014 by dotace na rozvoj 
regionů měly plynout z větší části právě přes MAS.

 Do konce července 2012 – přesně vymezené území působnosti MAS Zubří země (možnost 
vystoupení obce Křižánky, přistoupení mikroregionu Pernštejn a dalších obcí z ORP Bystřice n.P.              
a Nové Město n.M.), aktualizace členů MAS a členů orgánů.

6. Diskuze a organizační záležitosti

a)  Projekt „Bystřicko čte dětem 2012“

 Členská schůze byla o průběhu projektu seznámena díky vytvořené prezentaci. 

 Proběhlo celkem 57 čtení v 18 členských obcích. V letošním roce se zúčastnily navíc 3 obce –
Blažkov, Ujčov a Velké Janovice.

 Příspěvek na 1 čtení: 2930,- Kč z toho je 120 Kč spoluúčast (celkem 6 840,- Kč), která bude 
v červnu vyúčtována formou mimořádného členského příspěvku – konsolidovaná položka                        
v rozpočtu (rozpočtová změna v účetnictví za červen 2012, platba v červenci ) – viz příloha č.5.

 Proplaceno bylo hotově či na fakturu 167 454,- Kč, k dispozici na akci bylo 50 000,- Kč od společnosti 
E.ON, 90 000,- Kč od Nadace OKD a 50 000,- Kč od Kraje Vysočina. Na administraci projektu bylo 
použito 29 386,- Kč – celkem náklady projektu 196 840,- Kč.

 Na akci v roce 2013 budeme mít k dispozici 50 000,- od Kraje Vysočina, možná 30 – 50 000,- Kč             
od společnosti E.ON (bude se žádat až v listopadu 2012)

b)  Vyhodnocení akce „Nositel tradic Bystřicka“

 Na akci spolupracuje Mikroregion Bystřicko s Městem Bystřice n.P.

 V Bystřicku č.2/2012 byla zveřejněna výzva, každý mohl do 15. března posílat návrh na někoho ze 
svého okolí, kdo by byl spojen s uchováním, obnovou či rozvíjením tradic Bystřicka a zasloužil by si 
připravovaný titul.
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 Koncem března se 8-členná komise rozhodla udělit titul „Nositel tradic Bystřicka“ Sboru dobrovolných 
hasičů Vítochov, kteří se zasloužili na Bystřicku o zachování tradiční Vítochovské pouti. 

 Titul je spojen s udělením plakety, jejíž návrh zpracoval Lukáš Juračka ze SPŠ a VOŠ technické 
v Brně,  diplomu a s finanční odměnou pro kolektiv ve výši 15.000 Kč. Titul je trvalý a  bude slavnostně 
udělen v 11.00 hodin při příležitosti Vítochovské poutě, která se koná 5.7.2012.

 Členská schůze MB bere na vědomí, že byl titul v roce  2012 udělen  Sboru dobrovolných hasičů 
Vítochov a byl pro zpracování plakety vybrán návrh od Lukáše Juračky.

c)  Dětská soutěž 2012 „Tradice Bystřicka“

 Na soutěži opět spolupracuje Mikroregion Bystřicko s Městem Bystřice n.P.

 Na podzim bude vyhlášen již 6. ročník dětské soutěže s názvem „Tradice Bystřicka“, na které také 
spolupracuje mikroregion Bystřicko.

 Úkolem soutěžících bude namalovat či napsat  o zvycích, obyčejích, řemeslech, které lze označit za 
tradiční pro oblast Bystřicka.

 Dětská soutěž má 2 části: výtvarnou a literární.

 Soutěž se vypisuje pro 3 věkové kategorie soutěžících a návrh může podat jednotlivec nebo kolektiv           
(v počtu do 5 osob)

 Podmínky budou zveřejněny na webu mikroregionu Bystřicko a v novinách Bystřicko.

 Termín pro předání na kontaktní místo bude do 15.10.2012.

d) Návštěva Vranovského regionu (14.-17.6.2012)

 Členská schůze byla o průběhu návštěvy seznámena díky vytvořené prezentaci. Návštěvy se zúčastnili 
4 zástupci Bystřicka (2 x Rožná, Rozsochy, Střítež). A. Holý závěrem zhodnotil návštěvu jako velmi 
zdařilou, kritizoval pouze malou účast zástupců Bystřicka.

e) Soutěž „Vesnice roku 2012“

 Mgr. Stalmach informoval členskou schůzi o soutěži „Vesnice roku 2012“ a poděkoval A.Holému za 
účast v soutěži. Mgr. Stalmach byl členem hodnotící komise, která navštěvovala přihlášené obce kraje 
Vysočina.

 Mgr. Stalmach nabízí zúčastněným obcím v roce 2013 konzultace (jak se připravit na hodnotící 
komisi).

 Celkem se krajského kola soutěže „Vesnice roku 2012“ za Vysočinu zúčastnilo 33 obcí. Vítězem se 
stala obec Křižánky.

f) Nové hnutí „Starostové pro občany“

 Mgr. Stalmach seznámil členskou schůzi s novým hnutím „Starostové pro občany“, které bude 
kandidovat v příštích volbách do krajského zastupitelstva. Začátkem července bude hnutí registrováno 
– je potřeba 1 000 podpisu.

      .....................................................           .....................................................
                          Libor Pokorný                       Vlastimil Tvarůžek

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

                 předseda mikroregionu

Zapsala dne 4.7.2012

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




