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26. 6. 2014 v 15:30 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P. 

Přítomní: 

 21 zástupců členských obcí (Blažkov, Bohuňov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní 

Rožínka, Horní Rožínka, Rodkov, Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Ujčov, Unčín, Velké 

Janovice, Věchnov, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice) 

o z toho 6 členů předsednictva (Mgr. Ladislav Stalmach, Libor Pokorný, Mojmír Starý, 

Ing. Pavel Kadlec, Mgr. Josef Vojta, Augustin Holý) 

 4 hosté (Zdeňka Marková – koordinátorka projektu SMO ČR „Obce sobě“, Ing. Karel Pačiska, 

Mgr. Vladimír Vecheta a Mgr. Lenka Víchová – MěÚ Bystřice n. P.) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Informace Ministerstva vnitra ČR (JUDr. Martina Hostomská) 

4. Projekt SMO ČR „Obce sobě“ (1. oficiální setkání představitelů obcí) 

5. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2013 

b) závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2013  

c) účetní závěrka za rok 2013 

d) rozpočtové změny č. 2/2014 

e) mimořádné členské příspěvky za rok 2014 

6. Společné akce 

a) Putovní letní kino po obcích 

b) Hry bez hranic Mikroregionu Bystřicko 

7. MAS Zubří země o.p.s. 

a) Standardizace MAS 

b) ISRÚ 2014 - 2020 

c) Projekt spolupráce „Znám křišťálovou studánku....“ 

8. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) Nositel tradic Bystřicka 2014 

b) návštěva Vranovského regionu 18. – 20. 6. 2014 

c) restrukturalizace FÚ a KÚ pro Kraj Vysočina 

9. Závěr jednání 

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

Z Á P I S 

1. Zahájení 
 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 15:40 hod. a přivítal všechny přítomné zástupce 

členských obcí. 
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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), Pavel Smolík (Rodkov). 

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

3. Informace Ministerstva vnitra ČR 

 Byl vyřazen z programu z důvodu nepřítomnosti JUDr. M. Hostomské. 

4. Projekt SMO ČR „Obce sobě“ 

 Členská schůze jednohlasně schválila jednací řád 1. oficiálního setkání představitelů obcí. 

 Analytik projektu Mgr. Lenka Víchová, představila dosavadní práce, které proběhly na 
projektu. Starostové v předstihu obdrželi rozpracovaný souhrnný dokument, nástin 
variantních návrhů ke každé oblasti a zprávu o postupu projektu, která stručně popisovala 
vše důležité o projektu a dosavadní uskutečněné aktivity. 

 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření č. 1 a č. 2, které starostové obdrželi již v minulosti 
elektronicky. Dále byly představeny výsledky analytické části za oblast školního 
a předškolního vzdělávání, sociální služby a za oblast odpadového hospodářství. Ke 
každé oblasti byly předloženy návrhy na možnou budoucí spolupráci a starostové vyzváni, 
aby tyto návrhy připomínkovali. 

 Starostové byli dále vyzváni Mgr. Vladimírem Vechetou ke spolupráci v oblasti cestovního 
ruchu, kde jim byly nastíněny hlavní cíle a směry, kterým se bude výsledná strategie věnovat. 

 Spolupráce v rámci Mikroregionu Bystřicko byla vyhodnocena jako velmi dobrá, obce 
jsou aktivní, pravidelně se scházejí nejen v rámci členských schůzí mikroregionu. 
Spolupracují na kulturních, sportovních a společenských akcí a tedy ke spolupráci v dalších 
oblastech nejsou známé žádné překážky. DSO Mikroregion Bystřicko, byl jako vhodný pro 
meziobecní spolupráci vyhodnocen i Analýzou DSO v území ORP Bystřice nad Pernštejnem, 
kterou realizační tým od svazu obdržel dne 25. 6. 2014. 

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

 

5. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2013 

 Členská schůze schválila zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, kterou 
provedla Marie Ifrahová – kontrolor pověřený řízením přezkoumání, oddělení kontroly 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, bez výhrad. (viz příloha č. 1) 

 Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Bystřicko za rok 2013 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

b) Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2013 

 Augustin Holý informoval členskou schůzi o sestaveném Závěrečném účtu Mikroregionu 
Bystřicko za rok 2013, který všichni členové mikroregionu obdrželi v elektronické podobě 
k prostudování a vyvěšení na svých úředních deskách. (viz příloha č. 2) 

mailto:lenka.vichova@bystricenp.cz
mailto:vvecheta@gmail.com
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 Členská schůze projednala a jednohlasně schválila Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za 
rok 2013 v tomto znění: Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu 
Bystřicko v roce 2013 a schvaluje Závěrečný účet za rok 2013 včetně auditorské 
zprávy bez výhrad. 

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

c) Účetní závěrka za rok 2013 

 A. Holý seznámil předsednictvo účastnící se členské schůze s účetní závěrkou mikroregionu 
za rok 2013. Předsednictvo účetní závěrku jednohlasně schválilo ve smyslu vyhlášky                           
č. 220/2013 Sb., včetně znění protokolu o schválení účetní závěrky. (příloha č. 3) 

Hlasování :  Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

d) Rozpočtové změny č. 2/2014 

 A. Holý seznámil členskou schůzi s rozpočtovými změnami č. 2/2014. 

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

Hlasování :  Pro: 21     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
 
e) Mimořádné členské příspěvky za rok 2014  

 Mikroregion Bystřicko zrealizoval v lednu – dubnu 2014 již 7. ročník akce „Bystřicko čte 
dětem“. Na čtení jsme získali 50.000,- Kč od Kraje Vysočina, 40.000,- Kč od společnosti E.ON. 
Na čtení přispěl také Mikroregion Bystřicko částkou ve výši 30.000,- Kč 

 Skutečné náklady projektu byly 167.000,- Kč, zrealizováno 59 čtení v 18 obcích, nutné 
dofinancování ve výši 47.000,- Kč. 

 Jako spoluúčast v projektu byl stanoven mimořádný členský příspěvek ve výši                       
800,- Kč/1 čtení. (příloha č. 5) 

 Členská schůze jednohlasně schválila mimořádný členský příspěvek, který bude zařazen do 
účetnictví jednotlivých obcí a MB ve stejném období (projednání rozpočtových změn 
v průběhu září 2014, zavedení rozpočtové změny do zářijového účetnictví). 

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

6. Společné akce 

a) Putovní letní kino po obcích 

 Do projektu putovního letního kina se zapojí 9 obcí (Bohuňov, Lísek, Rovečné, Rozsochy, Rožná, 
Strážek, Štěpánov n. S., Věžná, Vír). Program letního kina je zveřejněn na webu mikroregionu. 

 Techniku (dataprojektor, notebook, plátno a ozvučení včetně manuálů pro obsluhu) a DVD si 
budou obce vyzvedávat v kanceláři Mikroregionu Bystřicko. 

 

b) Hry bez hranic Mikroregionu Bystřicko (6. 9. 2014 od 14:30 hod – fotbalové hřiště v Rozsochách) 

 Složení týmu: snížení věkové hranice člena nad 50 let. Následující složení týmu: 5 členů 
z toho minimálně 1 člen 10 - 13 let, minimálně 1 žena nad 18 let, minimálně 1 člen 
nad 45 let. 

 Obce vyplní soupis členů jejich týmu jmenovitě, včetně věku a velikosti stejnokrojů (triček). 
Formulář k vyplnění členů týmu byl zaslán emailem. 

 Zajištěn skákací hrad a trampolína (J. Vojta). 

 Pro vítězné týmy bude zajištěno ocenění v podobě drobných věcných cen, diplomu, medaile 
a vítězného poháru pro 1. místo a ocenění pro 2. a 3. místo. Medaile zajistí pořadatelská obec 
Rozsochy. 

 

http://www.bystricko.cz/putovni-letni-kino/
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7. MAS Zubří země o.p.s. 

a) Standardizace MAS 

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

 MAS – Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi 
soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro 
něž navrhuje a provádí SCLLD. Místní akční skupina může být buď partnerství s právní 
subjektivitou, kdy se partneři spojí v rámci vytvořené společné struktury (pouze občanská 
sdružení či zapsané spolky) nebo může mít formu partnerství bez právní subjektivity 
v rámci organizační složky právnické osoby na základě smluv mezi touto právnickou 
osobou a partnery (platí pro obecně prospěšné společnosti).  Dle metodiky pro 
standardizaci MAS není přímé napojení u o.p.s. na současnou organizační strukturu možný.  

 Pokud chce MAS Zubří země, o.p.s. standardizaci splnit a v novém plánovacím období mít 
šanci rozdělovat dotace v regionu, musí vytvořit organizační složku (místní partnerství), 
která bude mít právo o této činnosti rozhodovat. Se všemi zakladateli/členy musí MAS Zubří 
země, o.p.s. podepsat Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci → partneři. 

 Všichni partneři budou tvořit organizační složku MAS/místní partnerství, které bude mít 
právo rozhodovat o přidělování dotací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje na 
období 2014-2020 v území působnosti MAS Zubří země (69 obcí). 

 Teprve až MAS splní předepsanou standardizaci, tak potom může předložit svoji strategii 
k realizaci (začátkem roku 2015). 

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

 Členská schůze projednala a následně jednohlasně schválila Smlouvu o partnerství 
a vzájemné spolupráci mezi MAS Zubří země, o.p.s. a Mikroregionem 
Bystřicko. (příloha č. 6) 

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

b) Integrovaná strategie rozvoje území 2014 – 2020 

 Do konce července 2014 bude všem obcím k seznámení poslána pracovní verze analytické 
a strategické části ISRÚ.  K tomuto dokumentu se budou moci obce vyjádřit. Připomínky 
budou zapracovány do konečné verze, která bude obcím předložena ke schválení v  září 
2014 (ISRÚ musí schválit zastupitelstva 69 obcí MAS Zubří země).  

 1. výzva pro předkládání strategií MAS bude nejdříve začátkem roku 2015.  

c) Projekt spolupráce „Znám křišťálovou studánku....“ 

 Obnovu studánek provede od července firma HOKAN – Cl, Jan Holý z Bystřice n. P. 
Harmonogram obnovy bude sestaven do konce června 2014. Jednotlivé obce budou 
předem informovány o termínu obnovy studánky na jejich katastru.  

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

 Aktuální informace jsou je zveřejněny na webu www.zubrizeme.cz 

 Výroční MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2013 je ke stažení na webu. 

8. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Nositel tradic Bystřicka 2014 

 Na titul Nositel tradic Bystřicka 2014 bylo navrženo celkem 5 organizací či jednotlivců (Geam 
za udržení tradice hornictví, Josef Sedlář z Věchnova za udržení výroby tradičního chleba, 
Vlastimil Fendrych za dlouhodobou zemědělskou činnost - pěstování konzumních brambor, TJ 

http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-mas/
http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-mas/
mailto:znam.studanku@gmail.com
http://www.zubrizeme.cz/
http://www.zubrizeme.cz/dokumenty/83/
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Rozsochy za dlouhodobé udržování lidové tradice Masopustních ostatků a nově SDH Blažkov 
za konání Blažkovských závodů přes rybník). 

 6ti-členná komise navrhla 7. 3. 2014 na udělení titulu – SDH Blažkov za více než 
padesátileté pořádání tradičních Blažkovských závodů přes rybník.  

 Titul byl SDH Blažkov předán 21. 6. 2014 na oslavě 130. výročí jejich založení.  

b) Návštěva Vranovského regionu 18. – 20. 6. 2014 

 A. Holý a L. Pokorný pohovořili o průběhu návštěvy ve Vranovském regionu. Pohovořili 
o problémech sociálně slabých na východním Slovensku. A. Holý seznámil členskou schůzi 
o zavádění metody Leader na Vranovském regionu. 

c) Restrukturalizace FÚ a KÚ pro Kraj Vysočina  

 A. Holý seznámil členskou schůzi s odpověďmi ředitelů obou institucí na otázku, zda se chystá 
jejich restrukturalizace ve smyslu integrace místních pracovišť, položenou na setkáni 
starostů a místostarostů v Jihlavě dne 29.5.2014. 

 Prohlášení ředitele FÚ Ing. Oldřicha Vydráře: Rezervy k úsporám nákladů na provoz FÚ byly 
vyčerpány a další úspora nákladů je možná pouze integrací neefektivních pracovišť. 
V současné době není stanoven termín pro integraci, vše vyplyne z jednání s novým 
ministrem financí.  

 Prohlášení ředitele KÚ pro Vysočinu Ing. Miloslava Kaválka: Sloučením pracovišť lze uspořit 
provozní náklady, osobní přístup lze nahradit vhodným elektronickým nástrojem. V letošním 
roce se změny neplánují, v případě aktuálního stavu budou plánované změny konzultovány 
se starosty. 

 A. Holý požádal zástupce členských obcí o shromažďování reálných situací, které 
argumentují proti zrušení FÚ a KÚ v Bystřici n. P. Shromážděné podněty lze zasílat 
J. Zemanové na e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz 

9. Závěr jednání 

 Augustin Holý poděkoval všem přítomným členům za účast, dále poděkoval Mgr. J. Vojtovi za 
poskytnutí zázemí pro konání zasedání. 

 

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
      Mgr. Petra Tatíčková                      Pavel Smolík          Augustin Holý 

                                                                                                                                 předseda mikroregionu 

 

 

 

 

Zapsala dne 30. 6. 2014: 

 

 

…………………………… 
 Ing. Iva Gregorová 
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