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Přítomní:  

 21 zástupců členských obcí (Bohuňov, Bystřice n. P., Býšovec, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, 

Moravecké Pavlovice, Prosetín, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strachujov, Strážek, Střítež, Štěpánov          

n. S., Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná) 

 2 hosté (Ing. Karel Pačiska a Mgr. Lenka Víchová – MěÚ Bystřice n.P.) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Projekt SMO ČR „Podpora meziobecní spolupráce“ 

4. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) rozpočet na rok 2014 

b) darovací smlouva s MAS Zubří země, o.p.s. 

c) žádost o prominutí dluhu 

d) žádost o pokračování spolupráce na fotosoutěži ZRCADLENÍ 2014 

5. Společné akce 

a) Putovní letní kino po obcích 

b) Hry bez hranic 

6. MAS Zubří země, o.p.s. 

a) projekt spolupráce na pasportizaci a úpravu studánek 

b) Integrovaná strategie rozvoje území 2014 – 2020 

7. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) restrukturalizace FÚ a KÚ pro Kraj Vysočina  

b) financování DDM v Bystřici n. P. 

c) projekt Úřadu práce „Odborné praxe pro mladé do 30 let“ 

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 16:35 hodin a přivítal všechny přítomné zástupce 

členských obcí. 

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: Libor 

Pokorný (Rožná), Zdeněk Horák (Dolní Rožínka). 

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



2 / 5 

3. Projekt SMO ČR „Podpora meziobecní spolupráce“ 

 L. Víchová představila členské schůzi realizovaný projekt SMO ČR „Podpora meziobecní 

spolupráce“ (Obce sobě), reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, který je plně hrazený ze zdrojů               

OP LZZ a do kterého je také zapojeny Město Bystřice n. P. a Mikroregion Bystřicko.  

 Hlavní cílem projektu je analyzovat situaci a hlavní problémy v oblasti školství, sociálních věcí a 
odpadového hospodářství na úrovni obcí v rámci jednotlivých ORP. Informace zjištěné z 
dostupných zdrojů a z osobních rozhovorů vedených se zástupci jednotlivých obcí budou 
zpracovány do souhrnného dokumentu, který bude sloužit jako strategie. Cílem je vytvořit 
podmínky a podpořit spolupráci obcí v rámci dobrovolných svazků obcí (již stávajícího 
Mikroregionu Bystřicko), kde budou společně řešit dopravní dostupnost, zajištění sociálních 
služeb, nákupy energií, společná výběrová řízení apod. Výsledkem nebude založení nového 
dobrovolného svazku obcí.  

 Na základě již uskutečněných rozhovorů se zástupci obcí bylo předběžně jako čtvrté, volitelné, 
téma strategie navrženo téma cestovního ruch, které členská schůze jednohlasně schválila.  

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

 Strategie se bude dále zabývat problematikou nezaměstnanosti, dopravní dostupnosti, 
administrativy a případně dalšími oblastmi, které budou starosty žádány.  

 Případné dotazy k projektu a další informace na tel.: 566 590 344, 774 344 568, nebo e-mail: 
lenka.vichova@bystricenp.cz . 

4. Hospodaření Mikroregionu Bystřicko 

a) Rozpočet na rok 2014 

 Členská schůze projednala sestavený návrh rozpočtu na rok 2014, 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 2014 (příloha č. 1) byl umístěn na web. stránku 
Mikroregionu Bystřicko – www.bystricko.cz. 

 Do položek Příjmů ve výši 656.628,- Kč jsou zařazeny členské příspěvky od obcí na rok 2014, 
sponzorský finanční dar od firmy E.ON, Kraje Vysočina, spoluúčast obcí na projektu Bystřicko čte 
dětem 2014, zůstatek z roku 2013, příjmy úroků, přijaté náhrady. 

 Do položek Výdajů ve výši 656.628,- Kč jsou zařazeny kancelářské potřeby, účetní služby, 
poštovné, účetní školení, telekomunikační a bankovní poplatky, ostatní služby, cestovné, projekt 
Bystřicko čte dětem, publikování v novinách Bystřicko, kancelářské práce obce Rozsochy – 
účetnictví, IT servis, propagace mikroregionu, kuželky, společné vybavení, dar pro MAS Zubří 
země, dar na vydání knihy Osvobození Žďárska, krátkodobá půjčka pro MAS Zubří země, dar pro 
Kumšt o.s. na fotografickou soutěž Zrcadlení 2014, rezerva. 

 Členská schůze jednohlasně schválila rozpočet na rok 2014. 

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

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

 Členská schůze byla seznámena s návrhem darovací smlouvy s MAS Zubří země, o.p.s. dle nového 
občanského zákoníku - dar ve výši 50.000,- Kč (příloha č. 2). Poskytnutý dar bude využit na 
dofinancování projektů MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2014 (příprava ISRÚ 2014-2020, Znám 
křišťálovou studánku… a Zajištění provozních nákladů v roce 2014). 

 Členská schůze jednohlasně schválila návrh darovací smlouvy. 

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

http://www.obcesobe.cz/
mailto:lenka.vichova@bystricenp.cz
http://www.bystricko.cz/?clanek=46


3 / 5 

c) Žádost o prominutí dluhu 

 Dne 10. 2. 2014 byla doručena e-mailem žádost od M.O. ve věci prominutí zbytku dluhu za 
odcizený Notebook zn. HP nx v hodnotě 21.700,- Kč ze dne 6. 2. 2006 (příloha č. 3). 

 M.O. již splatil celkem 10.000,- Kč, z toho v roce 2013 - 5.000,- Kč a v roce 2014 dalších 5.000,- 
Kč. 

 Většina přítomných hlasovala pro neschválení žádosti o prominutí dluhu.  

Hlasování :     Pro: 12     Proti: 8     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

d) Žádost o pokračování spolupráce na fotosoutěži ZRCADLENÍ 2014 

 Dne 18. 2. 2014 byla doručena osobně žádost od Kumšt, o.s. na pokračování spolupráce na 
fotosoutěži Zrcadlení 2014 a o dar ve na akci ve výši 10.000,- Kč (příloha č. 4). 

 Členská schůze projednala žádost a po diskuzi jednohlasně schválila navýšení daru z 5.000,- Kč 
na 10.000,- Kč. 

 Členská schůze na základě toho jednohlasně schválila změnu rozpočtu na rok 2014 (+ 5.000,- Kč 
/ 10.000,- Neinvestiční transfery občanských sdružením – Kumšt, o.s. , - 5.000,- Kč rezerva / 
185.282,-). 

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

 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.  

5. Společné akce 

a) Putovní letní kino po obcích 

 MB zorganizuje putovní letní kino po 8 členských obcí (Bohuňov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, 

Strážek, Štěpánov n. S., Věžná, Vír), které projevily zájem o společnou akci. Na provoz letního 

kina (licenční poplatky - cca. 1.000 Kč/promítnutí atd.) se v roce 2014 nebude žádat o dotaci. 

Pokud se akce v letošním roce osvědčí, tak by se v roce 2015 hledaly dotační možnosti.  

 Na letní kino bude zapůjčeno ozvučení z Dalečína, plátno (3x4 m) z Víru a k dispozici bude 

mikroregionální dataprojektor + notebook. 

 Předběžně se počítá s 8 víkendy v 8 obcích (místo na provoz nejlépe v blízkosti občerstvení). 

Termíny promítání po obcích budou stanoveny do 31. května 2014 (odpovídá: J. Zemanová) 

b) Hry bez hranic 

 Na jednání předsednictva mikroregionu dne 6. 2. 2014 byla navržena společná akce s názvem 

„Hry bez hranic“. Na realizaci akce bude podána žádost do Fondu Vysočiny v rámci grantového 

programu „Jednorázové akce“ – uzávěrka žádostí do 15. 3. 2014. 

 Termín konání: 6. 9. 2014 od 14.00 hod. 

 Místo konání: fotbalové hřiště v Rozsochách 

 Akce se zúčastní týmy z 10 obcí: Blažkov, Bystřice n. P. Dalečín, Dolní Rožínka, Prosetín, 

Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Vír.  

 Každý tým bude mít 5 členů (min. 1 žena, 1 dítě od 10 do 15 let). 

 Bude vytvořena pracovní skupina pro zorganizování Her bez hranic (členové budou z obcí, 

které se her zúčastní). Musí se stanovit disciplíny, pravidla her a další organizační záležitosti. 

 

http://www.fotosoutez-bystricko.cz/archiv
mailto:info@fotosoutez-bystricko.cz
mailto:info@fotosoutez-bystricko.cz
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6. MAS Zubří země, o.p.s. 

a) Projekt spolupráce na pasportizaci a úpravu studánek 

 Všechny studánky k obnově (celkem 21 studánek na území MAS Zubří země) při podání žádosti 
nebyly známy. Zbývajících 10 studánek bylo vybráno ve spolupráci s veřejností na základě akce 
„Najdi studánku“. Veřejnost mohla do konce února posílat tip na emailovou adresu 
znam.studanku@gmail.com.  

 Aktuální seznam vybraných studánek je zveřejněn na webu www.zubrizeme.cz  

 Do projektu byly zapojeny nově ZŠ z Rožné, Strážku, Bobrové (další ZŠ: Bystřice nad 
Pernštejnem, Dolní Rožínka, Rozsochy, Unčín, Věcov, Nové Město na Moravě, Jimramov, Štěpánov 
nad Svratkou, Prosetín, Nedvědice, Vír). 

 Obnovené studánky budou spolufinancovány z rozpočtů obcí (záleží na jakém katastru se 
studánka nachází) na základě darovací smlouvy ve výši 5.000 - 6.500,- Kč – dle skutečné ceny 
(30.000 – 38.000,- Kč).  Výběrové řízení na firmu, která obnovu studánek provede, bude 
zveřejněno začátkem dubna 2014. 

b) Integrovaná strategie rozvoje území 2014 – 2020 

 Vzhledem k současné politické situaci je neustále odkládán termín pro schválení závazné 
metodiky pro zpracování ISRÚ. Dohoda o partnerství s EU bude podepsána až v dubnu 2014.  

 Do června 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 koncem roku 2014.  

7. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) Restrukturalizace FÚ a KÚ pro Kraj Vysočina 

 Členská schůze byla seznámena s chystanou restrukturalizací Finančního a Katastrálního úřadu 
pro Kraj Vysočina, tzv. územní pracoviště FÚ a KÚ v Bystřici n. P. budou zrušeny a přesunuty až 
do Žďáru n. S. Všichni přítomní zástupci obcí projevily nesouhlas s připravovanou změnou. 

 Členská schůze navrhla, že bude formulován dopis, který bude vyjadřovat nesouhlas všech 
obcí s chystanou změnou. Tento dopis bude zaslán na FÚ a KÚ pro Kraj Vysočina do Jihlavy 
(odpovídá: J. Zemanová, A. Holý). 

b) Financování DDM v Bystřici n. P. 

 Od 1. 1. 2011 se obec Bystřice nad Pernštejnem stala zřizovatelem příspěvkových organizací 
DDM a ZUŠ, které na Bystřici n. P. převedl Kraj Vysočina. Pro Bystřici n. P. to byla další finanční 
zátěž, ale v prvních letech kraj provozní prostředky kompenzoval. Poslední dva roky provoz DDM 
je hrazen z rozpočtu města. DDM plní nadregionální funkci, v letošním školním roce ho 
navštěvuje 145 dětí (z počtu 614) z ostatních obcí regionu (příloha č. 5). 

 Kraj systémově přestal podporovat jednotlivé domy dětí a mládeže, ale finančně podporuje 
volnočasové aktivity ve všech obcích kraje, které zřizují základní školy. Tato systémová podpora 
jde tedy za žáky základních škol celého kraje, tedy i do obcí mikroregionu. V roce 2013 činil tento 
příspěvek na žáka základní školy 205,- Kč. Pro Bystřici n. P. to byla částka 161 tis. Kč.  

 K. Pačiska se na členskou schůzi obrátil s žádostí o dohodu na spoluúčasti financování provozu 
DDM od školního roku 2014/2015 – příspěvek ve výši 1.700,- Kč na žáka dané obce.  

 S žádostí města Bystřice n. P. na spolufinancování provozu DDM budou seznámeny 
kompetentní orgány členských obcí (návrh na rozpočtové opatření). Výsledek rozhodnutí 
bude oznámen J. Zemanové nebo K. Pačiskovi (karel.paciska@bystricenp.cz, 566 590 313). 

http://www.zubrizeme.cz/text-zapojte-se-do-akce-undefinednajdi-studankuundefined/
mailto:znam.studanku@gmail.com
http://www.zubrizeme.cz/text-akce-najdi-studanku-je-u-konce/
mailto:karel.paciska@bystricenp.cz
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c) Projekt Úřadu práce „Odborné praxe pro mladé do 30 let“ 

 Členská schůze byla informována o projektu Úřadu práce „Odborné praxe pro mladé do 30 let“, do 
kterého se přihlásil i Mikroregion Bystřicko.  

 Mikroregion Bystřicko zřídí (duben 2014 - březen 2015) 1 vyhrazené pracovní místo 
(administrativní pracovník), které bude 100% hrazeno Úřadem práce (19.000,- Kč superhrubá 
mzda). Do konce března bude podepsána smlouva s Úřadem práce a s novým zaměstnancem. 

 

 

 

 

 

   .....................................................  .....................................................  ..................................................... 

                          Libor Pokorný              Zdeněk Horák                                  Augustin Holý 

                                                                                                                                                  předseda mikroregionu             

 

 

Zapsala: 

  

         .....................................................    

          Jarmila Zemanová      


