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9. 10. 2019 v 16:00 hod., společenská místnost OÚ Velké Janovice 

 
 

• 21 zástupců členských obcí (Bohuňov, Bystřice n. P., Dolní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, 

Písečné, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Skorotice, Strážek, Štěpánov n. S., Ubušínek, Unčín, 

Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Vír, Zvole, Žďánice) 

Program 

 
1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Informace odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR - 16:05 Ing. Anežka Slezáková, povinnosti obcí 

4. Hospodaření MB – vyúčtování akcí: LK, Hry bez hranic, návštěva ZMOVR, rozpočtová změna č.3, návrh 

členských příspěvků na rok 2020, ceník služeb – proplácení  

5. Projekt CSS – výstupy v rámci nové klíčové aktivity – Lokální ekonomika, online dotazník, seznam malých a 

středních podnikatelů vč. OSVČ, databáze brownfields 

6. GDPR – externí spolupráce pověřence pana Ing. Petra Šneka po ukončení projektu CSS v rámci výběru 

mimořádného členského příspěvku (výběr 1x ročně) 

7. Zvážení podání žádosti o dotaci – Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí (návrh obce 

Vír) 

8. Nákup energií E-ON – uzavření smlouvy na rok 2020, možnost přistoupení dalších obcí 

9. Strom roku 2019 – Chudobínská borovice, sdělení výsledků ankety Strom roku 2019  

10. Majetek MB – uznaná reklamace malého skákacího hradu a následné poškození nového, přesun atrakcí 

v letním období – zhodnocení  

11. Mikroregionální akce – a) kritéria MA21 - 4. veřejné setkání zástupců Mikroregionu Bystřicko a neformální 

skupiny MA21 - vyhodnocení, návrhy a připomínky k letošním proběhlým akcím MB, b) Hry bez hranic – 

předání diplomů a poháru, podání žádosti o dotaci na rok 2020, c) výstava dětské soutěže v Brně, d) Nositel 

tradic Bystřicka – předání ocenění 11.8.2019 e) BČD – zvážení termínu a počtu čtení, žádost o reklamní 

spolupráci s E-onem f) soutěž o Vánoční strom – účast v soutěži 

12. Diskuse a další organizační záležitosti a) návštěva ZMOVR - shrnutí b) střet zájmů –podání oznámení do 

30.6.2019, c) Projekt MAP II – info říjen 2019, d) žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb., podvodné 

smlouvy po telefonu e) výstupy ze schůzky s FÚ, zaslání petice f) školení pro starosty 2.část (projekt ESO) g) 

pozdní vyzvedávání novin Bystřicko h) změna hostingu a e-mailu MB (info@regionbystricko.cz) ch) stolní 

kalendáře – nahlášení akcí do pol. října i) nejkrásnější nádraží 2019 – Rozsochy (hlasování do 10.10.2019) 

13. Závěr jednání 

 

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

mailto:info@regionbystricko.cz
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Z Á P I S 

 
1. Zahájení  

Předseda Libor Pokorný zahájil členskou schůzi v 16:05 a přivítal všechny přítomné starosty i 

místostarosty. 

 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

Předseda Libor Pokorný seznámil přítomné s obsahem dnešní schůze dle zaslaného programu. Následně 

dal hlasovat o jeho schválení. Program byl jednohlasně schválen. 

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

 

Členská schůze dále schválila zapisovatele Jitku Dočkalovou a ověřovatele zápisu pana Jiřího Sklenáře 

(starostu obce Velké Janovice) a pana Mojmíra Starého (starostu obce Zvole). 

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

 

1. Informace odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR 

Paní Slezáková informovala zúčastněné starosty o OZV týkající se čipování psů. Tato nová povinnost vzniká 

od 1.1.2020 majiteli psa, nikoliv obci. Obec může zajistit veterináře pro toto čipování, jak podotkl starosta 

městysu Strážek. Změna zákona o místních poplatcích - vzory a metodika OZV budou zaslány do datové 

schránky každé obce.  

Dále přítomné starosty seznámila se skutečností, že od 1.1.2021 budou obce posílat své vyhlášky do 

zvláštní sbírky - Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých samosprávných 

úřadů a o změně souvisejících zákonů. Proto doporučuje změnit či zrušit OZV, které již neodpovídají 

platným a účinným právním předpisům a reálným podmínkám obcí. 

Během schůze zazněla informace, že některé obce mají nezákonnou OZV MPKO (odpady poplatek). Vzor 

bude zaslán také přes DS. 

Paní Slezáková plánuje mít v Bystřici jeden metodický den v průběhu měsíce listopadu. Termín bude ještě 

upřesněn a informaci předáme obcím. Konzultace je také možná 21.10. ve Velkém Meziříčí nebo 2.12. 

v Novém Městě na Moravě. V případě dotazů je dostupná i na telefonním čísle: +420 567 300 369. 

 

2. Hospodaření MB 

Vyúčtování akcí  

Paní Dočkalová seznámila přítomné s náklady letního kina (příloha č. 1). Celkové náklady činily 263 260,-

Kč, z toho přefakturace obcím činila 137 485,-Kč. V rozpočtu byla uvedena částka za přefakturaci nižší a to 

89 000,- Kč, tudíž se zbývající částka 48 485,- Kč přesunula do příjmů v rozpočtu. Celkové náklady na vrub 

regionu činily 66 079,- Kč, což je méně než v minulém roce, kdy byla jejich částka 91 439,- Kč. 
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Další položkou v rozpočtu je akce Hry bez hranic. V letošním roce byly náklady 37 544,-Kč, což je cca o dva 

tisíce korun více než v roce 2018 (příloha č. 2). Narůst nákladů souvisí zejména s nákupem dárkových 

předmětů, hrnků a zvýšení cen dortů. Dle předchozí dohody byla cena za hrnky přefakturována příslušné 

obci. 

Návštěva ze ZMOVR souvisí s náklady, které letos činily 50 246,- Kč, z této částky byl odečten poskytnutý 

dar od pana Veselého (starosty obce Věžná) v částce 2000,-Kč a jedna faktura byla proplacena od Města 

Bystřice nad Pern. v částce 7 350,- Kč, čímž jsme dosáhli menších nákladů než v předminulém roce, a to 

40 896,-Kč (příloha č. 3). 

 

Rozpočtová změna č. 3/2019 

Zástupci obcí byli dále paní Dočkalovou seznámeni s obsahem rozpočtové změny č. 3 (příloha č. 4), která 

byla již schválena na schůzi Předsednictva dne 10.9.2019. Částka na straně příjmové i výdajové činí celkem 

48 485,-Kč. Veškeré změny v rozpočtu se týkají již výše zmiňovaných akcí v bodu vyúčtování akcí. 

Z hlediska příjmů došlo ke změně položky 2111 příjmy z poskytovaných služeb. V rozpočtu jsme počítali 

s přefakturací za letní kino s částkou 89 000,-Kč, skutečná částka však činila 137 485,- Kč, tímto rozdílem 

tedy vznikl na položce 2111 příjem v částce 48 485,- Kč.   

Strana výdajů je odrazem již vzniklých nákladů souvisejících s akcemi - Hry bez hranic, návštěva ZMOVR, 

putovní letní kino, zájezd po vesnicích roku, finanční dar pro Nositele tradic Bystřicka (pana Marečka) a 

výdaji ohledně zřízení nového hostingu a e-mailu.  

V rezervě máme nyní 7 959,- Kč. Členská schůze bere obsah této rozpočtové změny na vědomí.  

   

Návrh členských příspěvků na rok 2020 

Na základě zpracované kalkulace od paní Benové seznámila paní Dočkalová a pan Pokorný přítomné 

starosty s předběžnými náklady DSO za rok 2019 (příloha č. 5 - list1). Do těchto nákladů jsou zahrnuty 

náklady na projekty DSO (BČD, LK, HBH, Nositel tradic, Kumšt, zájezd, Slováci), které činí 239 217,- Kč, 

náklady na provoz MAS (4,5 Kč/ob.: 85 517,5,- Kč) a náklady na provoz DSO, které jsou stanoveny 

odhadem do konce roku 2019 na 140 tis. Kč. Celkem tedy náklady činí předběžně 464 734,5,-Kč. Výše 

členských příspěvků činila v letošním roce 534 870,- Kč (27Kč/ob.: 19 810 ob. dle ČSÚ). Zbývající částka 

70 136,- Kč bude rezervou DSO. 

Jelikož k 1.1.2020 dochází k ukončení projektu CSS, kterým byli všichni zaměstnanci od roku 2016 

financováni, je potřeba řešit již nyní pokrytí těchto výdajů, a to navýšením členských příspěvků 

v nadcházejícím roce 2020. Tento projekt bude v udržitelnosti až do 31.1.2021, kde bude muset jeden 

zaměstnanec i nadále plnit patřičné aktivity (tento úvazek není již financován ze strany CSS).  

Paní Benová vytvořila více variant financování současných zaměstnanců – paní Dočkalové, paní Benové 

(DPP) a paní Jarošové (účetní DSO) uvedené v příloze č. 5 - list 2. Paní Dočkalová a pan Pokorný se 

zastávají varianty financování s pokračováním DPP paní Benové (v současnosti na MD), která by i nadále 
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řešila dotační problematiku mj. také VZMR, zpracování žádostí pro projekty BČD, LK, Hry bez hranic a 

pomáhala by paní Dočkalové s administrativní činností DSO (v rámci mzdové a finanční problematiky). 

Další finanční navýšení se týká paní Jarošové, účetní DSO, která nad současnou agendou stráví více času, 

než jak tomu bylo z počátku projektu. Její odměna by se zvýšila na 5000,-/měsíčně. Paní Jarošová také 

upozornila na nutnost pořízení počítače, ve kterém by vedla účetnictví DSO. Tento výdaj bychom 

v budoucnosti mohli řešit ze vzniklé rezervy DSO.  

Při této dané situaci by se členský příspěvek musel navýšit o 35,- Kč/ob., což by činilo i s náklady DSO 

celkem 62,-Kč/ob. (při financování ze strany CSS činil členský příspěvek 27,-Kč/ob.). Toto navýšení by se 

samozřejmě nejvíce dotklo větších obcí a obzvláště Města Bystřice nad Pernštejnem. Z tohoto důvodu se 

vytvořila i druhá varianta výběru členských příspěvků – stanovení fixní částky (stropu) 300 tis. Kč pro 

Bystřici nad Pernštejnem s následným rozpočtením zbývající částky mezi ostatní obce, která by činila 

5 337,- Kč (příloha č.5 – list 3).  

Obce tedy předběžně schválily tuto variantu: 62,-Kč/ob. + 5 337,- (strop pro Bystřici) a projednají ji 

v budoucnu na zastupitelstvu v dané obci. Paní Dočkalová vytvoří pro obce dokument o veškeré činnosti a 

náplni práce DSO Bystřicko, aby měli zástupci členských obcí podklady k tomuto jednání a mohli lépe 

seznámit členy zastupitelstva s danou problematikou. 

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

 

Ceník služeb  

Na základě schváleného ceníku služeb DSO (dne 21.3.2019) platného od 1.1.2019 bylo potřeba upřesnit 

výběr procentuálního podílu z celkových nákladů projektu při úspěšném podání dotace. Zvažovalo se, zda 

účtovat patřičné % ihned po schválení dotace či až po vyplacení dotace příslušné obci. Po projednání se 

toto procento bude vybírat ihned po schválení dotace příslušné obci (příloha č. 5 – list 4). 

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

 

3. Projekt CSS 

Výstupy v rámci nové klíčové aktivity – Lokální ekonomika 

Paní Dočkalová připomněla přítomným starostům vyplnění online dotazníku, který souvisí s novou 

klíčovou aktivitou – lokální ekonomika. Tento dotazník měl být vyplněn od všech obcí mikroregionu do 

30.9.2019. Dle údajů CSS dotazník odeslalo zatím pouze 20 obcí našeho DSO (příloha č. 6). Prosíme tedy o 

brzké vyplnění i zbývající obce. 

Do 31.10.2019 je také nutné zaslat tyto dva výstupy:  

• Seznam malých a středních podnikatelů  

• Databázi brownfields a nebytových prostor 

Ze zaslaných seznamů a databází musí naše DSO zpracovat souhrnný dokument, proto je zapotřebí poslat 

tyto dokumenty co nejdříve, aby jej bylo možné vytvořit. 
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4. GDPR 

Na členské schůzi byla řešena také další spolupráce s naším pověřencem Ing. Petrem Šnekem, který je do 

konce roku zaměstnán v DSO v rámci projektu CSS. Dle předchozích projednání se i po ukončení projektu 

počítá s jeho externí spoluprací. Při zachování 37 subjektů, které by pan Šnek měl na starosti byla 

vytvořena předběžná kalkulace nákladů za služby (přílohy č. 5 – list 5). Cena byla určena na základě 

uvolněnosti/neuvolněnosti jednotlivých starostů a počtu připojených subjektů. Zúčastnění starostové 

odsouhlasili další spolupráci s panem Šnekem, až na obec Vír, která zvažuje vlastního pověřence. Od roku 

2020 odstoupí ze seznamu jeden subjekt – Dům dětí a mládeže, který byl pod Městem Bystřice nad 

Pernštejnem. Naopak se plánuje přistoupení nových členů, a to obce Býšovec a obce Skorotice.  

Prostřednictvím e-mailu budou nezúčastnění starostové požádáni o potvrzení další spolupráce s panem 

Šnekem, abychom již měli konečný seznam subjektů. 

Hlasování:  Pro: 20    Proti: 0     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0 

 

5. Zvážení podání žádosti o dotaci 

Na základě návrhu obce Vír byla projednávána dotace od MMR z dotačního titulu Podpora venkovské 

pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí (příloha č. 7). V rámci tohoto titulu jsou podporovány akce 

zaměřené na prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností 

při přípravě projektů a odborné vzdělávání starostů. O dotaci může žádat obec do 3000 obyvatel či DSO. 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a dolní limit na 

jednu akci činí 100 tis. Kč. Mezi uznatelné náklady patří např. doprava, občerstvení, lektorská činnost aj.. 

V rámci diskuse bylo řečeno, že dolní limit dotace je ve srovnání s uskutečněným zájezdem po vesnicích 

roku stále dost vysoký a pravděpodobně bychom na něj nedosáhli. Navíc do dotace nemůžeme zahrnout 

výdaje související s ubytováním, vstupným ad., které jsou mezi neuznatelnými náklady.  

Jako nejlepší varianta se jeví, že zůstaneme u návrhu uskutečnění podobného zájezdu, jaký byl zájezd po 

vesnicích roku, který stál MB cca 6 tis. Kč.  

 

6. Nákup energií E-ON 

Dne 26.9.2019 jsme již akceptovali nabídku cen elektrické energie od společnosti E-on (příloha č. 8). Ceny 

mírně klesly a E-on se dostal poprvé na nižší cenovou úroveň než Innogy. Dle informací od pana Horáka 

byly ceny nejpříznivější na jaře tohoto roku, pak se cena zvedla a pohybovala se již v podobném rozmezí. 

Nicméně uzavřená cena byla v tomto období zatím nejvýhodnější. Nákup EE byl sjednán pouze na rok, 

abychom mohli opět v nadcházejícím roce vyjednat ceny pro rok 2021.  

Smlouvy s E-onem na rok 2020 byly přichystány na termín konání členské schůze, aby se urychlil průběh 

celé administrativy spojený s jejich podpisem. 

Některé další obce zvažují přistoupení ke společnému nákupu elektrické energie. Je tedy potřeba, aby tyto 

obce prověřily výpovědní lhůtu u současné smlouvy a vypověděly ji k patřičnému datu. Po konzultaci s E-
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onem, je potřeba k vytvoření cenové nabídky, zaslat poslední faktury všech odběrných míst nově 

přistupující obce.   

 

7. Strom roku 2019 

Dne 3. 10. 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Strom roku 2019, které se zúčastnila 

Chudobínská borovice z Víru.  I přes ne zrovna lehkou cestu v této soutěži vyhrála a stala se vítězem této 

ankety. Dostává se tak automaticky mezi finalisty Evropského stromu roku. Pan Stalmach přítomné 

informoval o náročnosti budoucí akce a požádal MB o finanční podporu. Celou problematiku budeme 

ještě řešit. 

 

8. Majetek MB 

Malý skákací hrad 

Pan Libor Pokorný informoval přítomné starosty o uznané reklamaci malého skákacího hradu, kterou 

podávala paní Dočkalová. Na jejím základě jsme obdrželi pak výměnou nový malý skákací hrad. Bohužel 

hned při prvním půjčení došlo k jeho poškození, a to roztržením ochranné sítě u dvou stran. Hrad byl 

v dané obci opraven a na schůzi Předsednictva bylo domluveno, že se vezme na konání Her bez hranic, 

abychom prověřili jeho funkčnost. Bylo rozhodnuto, že hrad se bude půjčovat dál, jelikož oprava sítě 

nemá na jeho funkčnost žádný vliv. 

 

Přesun atrakcí v letním období – zhodnocení 

Dle návrhu obce Vír, bylo v letních období stanoveno, že veškeré zapůjčované atrakce MB budou vždy 

převezeny do obce, která má danou atrakci jako další v rezervaci, aby nedocházelo k jejímu zbytečnému 

opotřebení. Paní Dočkalová informovala o tom, že toto opatření souvisí i s menšími problémy, týkající se 

např. při platbě v hotovosti (u zapůjčení FO), neexistence podpisů při převzetí/vrácení, pozdní nahlášení 

vad u atrakce. 

Během diskuse zazněl návrh tvorby ,,sešitu“, který by se dával vždy společně se zapůjčenou atrakcí. Do 

tohoto sešitu by se zapisovali lidé při převzetí/vrácení příslušné atrakce.  

 

9. Mikroregionální akce 

Kritéria MA21 - 4. veřejné setkání zástupců MB a neformální skupiny MA21 

Přítomní byli informování o tom, že na začátku měsíce října proběhlo 4. veřejné setkání zástupců MB a 

neformální skupiny MA21. Setkali se zde představitelé obcí, neziskových organizací, podnikatelů, občanů a 

různých zájmových spolků působících v našem regionu.  

Cílem tohoto setkání bylo společné vyhodnocení výsledků letošních akcí, diskuse nad jejím průběhem, 

zhodnocení jejich přínosu pro místní region a také projednávání návrhů na změny pro rok 2020. Jednání 

se týkalo akcí jako Putovní letní kino, Hry bez hranic, Bystřicko čte dětem, Dětská umělecká soutěž 2020 a 
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soutěž o Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka.  

Stejně jako v letech minulých jsme na setkání získali cenné podněty, shodli jsme se na některých změnách 

pravidel a vytvoření nových. Zápis z tohoto setkání naleznete v příloze č. 9. 

 

Hry bez hranic  

Na členské schůzi proběhlo oficiální předání diplomů a poháru pro letošního vítěze. První místo obhájila již 

potřetí Dolní Rožínka a byl pro ni vyroben štítek se jmény vítězných hráčů, který byl umístěn na podstavci 

poháru. Druhé místo patří letos Dalečínu a třetí místo získala Rožná. Všem vítězům gratulujeme. 

Jelikož Dolní Rožínka vyhrála již potřetí, zvažovala se možnost, zda obci pohár ponechat a stanovit tak 

nové pravidlo soutěže – získání poháru po třetím vítězství. Necháme na zvážení a rozhodneme o novém 

pravidlu na příští členské schůzi. 

Na tento rok nebyla vypsána dotace ,,Jednorázové akce“, která vždy pokrývá část nákladů na akci Hry bez 

hranic. V září byla tato dotace již otevřena a paní Benová podala žádost na další rok. O výsledku budete 

informováni.  

 

Výstava dětské soutěže v Brně 

V letošním roce je jedná již o třetí výstavu dětské umělecké soutěže na téma Můj domov. První výstava již 

proběhla v rámci výstavy ,,Bystřicko a jeho hosté“ v Jihlavě, druhá v Jindřišské věži a v současné době se 

řeší její umístění také v Brně. Paní Dočkalová informovala o plánované schůzce s paní Zamazalovou, na 

které se budou řešit vhodné prostory k této výstavě.  

 

Nositel tradic Bystřicka 

Vítězem této ankety se stal řezbář z Velkých Janovic pan Jaroslav Jan Mareček. Slavností předání ocenění 

se uskutečnilo dne 11.8. 2019 v rámci probíhající pouti v Bystřici nad Pernštejnem. Výherci byl předán 

finanční dar 10 000 Kč (polovinu daroval Mikroregion a další polovinu město Bystřice n. P.), diplom a 

plaketa. Vytvořený panel vítěze naleznete již v prvním patře MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem. 

 

Bystřicko čte dětem 

Paní Dočkalová upozornila již na přípravu akce Bystřicko čte dětem na rok 2020. Do budoucna je potřeba 

zvážit účast, termín a počet čtení v dané obci. Jako v letech minulých, bude MB proplácet částku 2000,-

/čtení a spoluúčast obce bude činit 700,-/čtení. Zkusíme opět podat žádost o reklamní spolupráci s E-

onem, který se minulý rok podílel a akci podpořil částkou 25 000,- Kč. 

 

Soutěž o Vánoční strom 

V letošním roce proběhne již 4. ročník soutěže o Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka. Baňka pro 

letošního vítěze je již vyrobena a čeká na svého majitele. Vítězem minulého roku bylo Dolní Čepí, tudíž 



8 / 10 

 

baňka nese motiv z této obce (kostel sv. Václava v Dolním Čepí), jak již bylo rozhodnuto v minulosti.  

V průběhu schůze se řešilo, že tento postup v dalších letech změníme, a to buď výrobou baňky až po 

vyhlášení vítěze, na které by pak mohl být uveden název či znak obce, anebo zda baňku necháme vyrobit 

neutrální např. s motivem stromu a zachováním nápisu Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka. 

Většina se přiklonila k názoru, že baňka se bude i nadále vyrábět předem (objednávka do 30.6.) 

se zachováním nápisu - Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka a z druhé strany by byl vyobrazen neutrální 

motiv stromu. 

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

 

10. Diskuse a další organizační záležitosti 

Návštěva ZMOVR – shrnutí 

Pan Libor Pokorný shrnul setkání s našimi slovenskými kolegy, kteří nás navštívili v termínu od 19. - 21. 9. 

2019. Během jejich pobytu jsme s nimi zhlédli Zámek a Muzeum nové generace ve Žďáře nad Sázavou a 

dále také poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je památkou UNESCO. V pátek byly 

přichystány také soutěže zaměřené na westernové disciplíny jako hod tomahawkem, nožem či střelba 

z luku. Poslední den jsme navštívili strašidelný zámek Draxmoor na Dolní Rožínce a setkání jsme zakončili 

v Blažkově u paní starostky Tatíčkové, která si pro naše kolegy přichystala bohatý program v rámci 

prohlídky nově zrekonstruované hasičské zbrojnice, ukázky zásahu historickou hasičskou stříkačkou, 

výstavy akcí pořádaných v obci a dále zde přichystala s místními občany slavnostní oběd. Jelikož se 

schůzky paní Tatíčková nezúčastnila, nemohli jsme osobně poděkovat za skvělou přípravu.  

Celou návštěvu slovenských kolegů hodnotíme velice kladně a budeme se těšit na další setkání v příštím 

roce, tentokrát na Slovensku. 

 

Střet zájmů 

Pan Libor Pokorný připomenul nahlášení odpovídajících oznámení (vstupní, výstupní a průběžné za rok 

2018) do centrálního registru oznámení (https://cro.justice.cz/). Tato povinnost týkající se starostů, 

místostarostů a členů rad měla být již do 30. 6. 2019 nahlášena, jak jsme již informovali na předešlých 

schůzích. Dle informací od paní JUDr. Špatkové nemají tuto povinnost stále některé obce splněny. Prosíme 

tedy o brzkou nápravu. 

 

Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Bystřice nad Pernštejnem – info říjen 2019 

Na žádost paní Ing. Jitky Zelené byla členská schůze MB informována o dosavadní činnosti MAP II:  

Projekt MAP II je realizován na všech školách ORP Bystřice nad Pernštejnem. Na začátku školního roku byli 

informováni všichni zřizovatelé škol o aktivitách, které jsou plánované do škol v následujícím školním roce. 

Z nejzajímavějších aktivit představují – dobrovolníky z projektu ERASMUS+, kteří budou po celý rok 

ubytováni v Bystřici nad Pern. a budou dojíždět do výuky AJ do základních i mateřských škol. Širokoplošně 

https://cro.justice.cz/
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probíhá druhý cyklus preventivních programů zaměřených na sociální sítě, internet, kyberšikanu. 

Dále připravují řadu zajímavých vzdělávacích akcí pro pedagogy i veřejnost v oblasti inkluze, logopedie, 

čtenářské i matematické gramotnosti. V oblasti polytechnické výchovy a vzdělávání momentálně 

připravují do škol materiály z výroby – celý tým děkuje za dobré tipy na podnikatele či podniky s 

dřevovýrobou, umělohmotným či železným odpadem, zajistí a momentálně řeší se 7 podniky logistiku 

materiálů do škol (na 7 školách jsou odřezky ze Sportenu, NMNM a na 2 školách železný odpad ze 

Zemědělské a dopravní techniky, BnP). 

Kontakt: Ing. Jitka Zelená, tel.: 566 590 343, mobil: +420 775 238 058, E-mail: Jitka.Zelena@bystricenp.cz 

 

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb., podvodné smlouvy po telefonu 

Obce byly obeznámeny již prostřednictvím e-mailu ohledně dokumentu týkající se poskytnutí informace 

dle zákona č. 106/1999Sb. zasílaných přímo do DS obcí. Doporučení ohledně odpovědi bylo obcím zasíláno 

i ze strany SMS ČR. Nejpodstatnější věcí je, aby se při odpovědi na žádost nezveřejňovaly osobní údaje o 

statutárním orgánu.  

Dále bylo upozorněno na stále častější výskyt uzavírání smluv po telefonu za záminkou prodloužení 

současné smlouvy či uzavření nové, týkající se prezentace obce. Doporučujeme neodsouhlasovat nic po 

telefonu a informovat se vždy předem o dotyčné firmě. 

Další věcí bylo upozornění od obce Sejřek ohledně podvodníku s asfaltem, které bylo také následně 

přeposláno obcím. 

 

Výstupy ze schůzky s FÚ, petice 

Dne 3.10.2019 se konala schůzka s FÚ, a to konkrétně s krajskou ředitelkou paní Krejčovou a s ředitelem 

FÚ ve Žďáře nad Sázavou panem Slámou. Ze schůzky vyplynulo, že podání petice DSO nebude mít na 

omezení provozu žádný vliv. Na začátku roku 2020 bude v Bystřici nad Pernštejnem zaveden tzv. 

optimalizovaný režim – režim 2x2 (dva pracovníci, dva dny v týdnu). Bylo přislíbeno, že v období daňového 

přiznání bude stav pracovníků posílen. 

 

Projekt ESO – Školení pro starosty; 2.část  

Paní Dočkalová seznámila starosty s výsledky dotazníkové šetření v rámci nabídky seminářů pořádaných 

ESO (příloha č. 10). Nejvíc hlasů získalo téma: Jak se vyznat v právních předpisech anebo právní povědomí 

pro neprávníky a dalším tématem bylo Jak zvládnout elektronizaci veřejné správy. Jelikož související téma 

Úřední deska a spisový řád vybralo také i Novoměstsko, předběžně jsme se tedy domluvili na uspořádání 

jednoho semináře v Novém Městě na Moravě (pravděpodobně v listopadu) a druhého u nás v Bystřici nad 

Pernštejnem. O termínech seminářů budou obce ještě informovány. 
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Pozdní vyzvedávání novin Bystřicko 

Na základě informací z TIC jsme byli upozorněni, že někteří obyvatelé obcí si stěžují na pozdní doručení 

novin Bystřicko. Prosíme tedy obce, aby vždy vyzvedávaly noviny Bystřicko v co nejkratším možném 

termínu od doručení SMS zprávy či e-mailu. Předem děkujeme. 

 

Změna hostingu a e-mailu MB 

Na schůzi Předsednictva konaného dne 10.9.2019 byli starostové seznámeni s problémy týkající se plné 

kapacity webových stránek a e-mailové schránky MB. Jelikož promazávání starých příspěvků a e-mailů 

bylo již časově náročné, rozhodli jsme se na základě konzultace s naším IT specialistou přejít na jiný 

hosting, u kterého bychom měli prakticky neomezenou kapacitu dat. Návrh byl konzultován s panem 

předsedou MB panem Pokorným a následně byl schválen na zmiňované schůzi Předsednictva. 

 

Stolní kalendáře 

Město Bystřice nad Pernštejnem jako každý rok připravuje stolní kalendář, který obsahuje i akce pořádané 

v obcích MB. Obce byly již informovány o tom, že pokud chtějí nějaké akce do kalendáře vložit, musí je 

poslat na e-mail MB nejpozději do poloviny října, aby jej bylo možné zveřejnit v novém kalendáři na rok 

2020.  

 

Nejkrásnější nádraží 

Přítomným starostům se připomnělo hlasování v soutěži Nejkrásnější nádraží 2019, ve které se mezi 

finalisty nachází také vlakové nádraží Rozsochy. Hlasovat se může už jen do zítra, do 10.10. 2019. 

 

11. Závěr jednání 

Na konci diskuse Libor Pokorný poděkoval všem přítomným za účast, popřál jim šťastnou cestu domů a 

třetí schůzi v roce 2019 ukončil.  

 

 

  ..……………………………..........                          ……………………………............  ………………………………………. 

 Jiří Sklenář              Mojmír Starý                                         Libor Pokorný 

starosta obce Velké Janovice            starosta obce Zvole      předseda mikroregionu 

 

 

 

Zapsala: …………………………………… 

       Jitka Dočkalová 


