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14. 12. 2017 v 16:00 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice nad 

Pernštejnem. 
 

 

• 24 zástupců členských obcí (Blažkov, Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Horní Rožínka, Lísek, 

Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sulkovec, Štěpánov 

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

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. E.ON – zpětná vazba po nedávné kalamitě – 16:00, Ing. Zuzana Oujezdská 

4. Ministerstvo vnitra (aktuální informace pro obce) – 16:20 Ing. Anežka Slezáková 

5. Město Bystřice nad Pernštejnem – informační panely v obcích, změna domény – 16:40, Mgr. Radek 
Vojta a Ing. Hynek Jurman  

6. GDPR – materiály, pověřenec pro ochranu osobních údajů 

7. MAS Zubří země – aktuální informace (výzvy, přesun alokace, návrh na financování provozu MAS) – 
17:10, Ing. Jarmila Zemanová  

8. Projekt CSS – 4. setkání starostů od 17:30 (činnost CSS + projednání návrhů na změny, ověření 
spokojenosti s rozsahem a kvalitou služeb, zpětná vazba CSS) – host koordinátorka projektu paní 
Ivana Červinková 

9. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 8/2017, členské příspěvky na rok 2018 – návrh, 

Rozpočtové provizorium 2018, Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020, Dílčí přezkoumání 

hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2017, aktualizace směrnic  

10. Jmenování inventarizační komise 

11. Mikroregionální akce - návrh nového financování Letního kina 2018, smlouva s E.ON na čtení 
dětem 2018 (nové podmínky) 

12. Diskuze a další organizační záležitosti a) příjmy z pronájmu vybavení v roce 2017, b) Bystřicko čte 

dětem 2018 – harmonogram, rozúčtování daru, c) MA21 – informace o kritériích, d) Sdílený profil 

zadavatele – nabídka Osigeno/NEN, e) MAP 2 – dohoda o spolupráci, f) Vedení účetnictví pro MB, 

g) obaly na vybavení MB (Radkov) – vozík pod hrad a obaly na stan (navýšení nákladů), h) činnost 

za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018 

13. Závěr jednání 
 

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

na vzájemný přesun dvou bodů programu. Bod číslo 7 byl přesunut na číslo 5, poté již bude vše 

pokračovat dle stanoveného programu. Následně dal hlasovat o jeho schválení. Program byl jednohlasně 

schválen. 

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Členská schůze dále schválila zapisovatele Mgr. Veroniku Benovou a ověřovatele zápisu:  

Karel Voneš (Radkov), Jiří Sklenář (Velké Janovice). 

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

3. E.ON – zpětná vazba po nedávné kalamitě 

Předseda DSO Libor Pokorný přivítal hosta této schůze, paní Ing. Zuzanu Oujezdskou, oblastní manažerku 

společnosti E.ON, která se přítomným starostům přijela představit, pokud by ji ještě neznali, a především 

s nimi prodiskutovat vzniklou situaci po nedávné kalamitě způsobené vichřicí. Paní Oujezdská přítomným 

sdělila, že je součástí krizového centra Jihomoravského kraje a starostové se na ni tedy mohou obracet 

v případě, že opět nastane podobná situace jako nedávno. Současně je také požádala o zaslání mobilního 

kontaktu od každého pana starosty buď formou SMS zprávy nebo emailem. Kontakt: Ing. Zuzana 

Oujezdská, zuzana.oujezdska@eon.cz, tel. 545 142 404, 724 053 024. Zaslání kontaktu je důležité 

zejména z toho důvodu, že obcím v případě kalamity chybí informace pro občany, které E.ON nemá kam 

zaslat nebo zatelefonovat. Paní Oujezdská je na telefonu i v době kalamity – obsluhuje dispečink, takže 

může podat informace o délce výpadku a o obnovení dodávky elektrické energie. S informovaností 

budou v těchto situacích pomáhat také profesionální hasiči a SDH, krizové štáby, mikroregiony. Z těchto 

stran půjdou informace pak přímo na obce. Paní Oujezdská vyzvala přítomné také ke kontrole agregátů, 

pokud jsou na obcích (výměna nafty 2x ročně) a současně jim oznámila, že několik náhradních vlastní také 

společnost E.ON, ale půjčuje je přednostně pečovatelským domům, domovům pro seniory apod. Závěrem 

přítomným rozdala letáčky ohledně toho, jak se chovat v případě Blackoutu (příloha č. 1) a poděkovala za 

pozornost. Předseda poděkovat hostovi za účast a za sdělené informace a předal slovo dalšímu 

prezentujícímu.  

Hned po úvodním bodu se ujal slova starosta obce Vír, který zde opětovně vyjádřil svůj nesouhlas s tím, že 

součástí členské schůze bude v bodě č. 6 účast zástupců společnosti AutoCont, která je poskytovatelem IT 

mailto:zuzana.oujezdska@eon.cz
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služeb města Bystřice nad Pernštejnem. Zástupci této společnosti byly na tuto schůzi pozváni z toho 

důvodu, že měli podat přítomným více informací ohledně GDPR a jejich nabídky na pověřence pro 

ochranu osobních údajů. Někteří z přítomných se k protestu vyjádřili, že se nejedná o nic závazného, ale 

pouze o snahu získat více informací o tomto tématu. Ostatní protest nijak nekomentovali. Starosta obce 

Vír opustil schůzi Mikroregionu před bodem č. 5 kvůli konání zastupitelstva obce Vír. Poté již schůze 

probíhala dle programu a bylo přistoupeno k bodu č. 4. 

4. Ministerstvo vnitra (aktuální informace pro obce) 

Předseda v tomto bodě předal slovo paní Ing. Anežce Slezákové z Ministerstva vnitra, která měla pro 

starosty nachystané informace ke změně zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., která vstoupila 

v platnost od 1.7.2017. Zásadní změna je v osvobození od místních poplatků – je zúžen paragraf 10 b) – 

vypadl bod c) a bod d) se přesunul na něj. Kdo má tedy předělané vyhlášky (z roku 2015 a dál) týkající se 

místních poplatků za komunální odpad, již nic předělávat nemusí. Kdo má vyhlášku například z roku 2012, 

je nezákonná. Pokud na to obec má, nemusí mít žádnou vyhlášku ani vybírat žádné poplatky, musí být 

pouze stanoven systém sběru odpadů.  

Další avizovaná změna je změna v odměňování členů zastupitelstev obcí – původní nařízení vlády č. 

37/2003 je od 1.1.2018 zrušeno a bude se aplikovat nové nařízená č. 318/2017 účinné od 1.1.2018 

(metodické doporučení příloha č. 2). konkrétní výše odměn je zařazena do přílohy tohoto nařízení, které 

stanovuje nově 11 kategorií obcí. Pro zařazení do těchto kategorií je rozhodný termín 1.1.2014 – tedy 

období posledních voleb a podle počtu obyvatel k 1.1.2014. Od 1.1.2018 se uvolněným členům začnou 

odměny nově vyplácet dle zmiňované tabulky, zastupitelé tedy nic neschvalují. Od 1. ledna 2018 náleží 

neuvolněnému starostovi minimální odměna v zákonné výši dle kategorie velikosti obce do které spadá, 

aniž by to zastupitelé museli schvalovat. V 1. kategorii obcí do 300 obyvatel je to minimum 10 950 Kč. 

Zastupitelstvo se může pouze rozhodnout mu tuto odměnu navýšit do maximální částky opět uvedené 

v tabulce – je to maximálně 0,6 násobek odměny uvolněného starosty. Místostarostovi to ale schvaluje 

zastupitelstvo, jako dosud. Pokud by zastupitel nesouhlasil s výši této odměny a chtěl by z nějakého 

důvodu méně, může zbytek peněž obci vrátit darem apod., ale zákonná odměna mu musí být vyplacena. 

Nutná kontrola na obcích, jak mají odměny schválené a zda se vejdou do nových tabulek ve svých 

interních předpisech, nelze je stanovit se zpětnou splatností. Mění se také slučování funkcí – funkce 

zastupitel a předseda komise šlo dříve slučovat, dnes je to jinak. Nyní lze sloučit max. 3 funkce, ale musí to 

slučování být odhlasováno. Pokud to není schválené na obci, může mu být vyplacena odměna pouze za tu 

jednu hlavní funkci, kde je odměna nejvyšší, jinak ne. Pokud to nechci na obci měnit, pak nemusím. Obce 

to mohou projednat také na lednovém zastupitelstvu, ale s platností od února (nejdříve je možné odměnu 

vyplatit za únor, ne zpětně za leden). Nově lze také schválit mimořádnou odměnu zastupiteli, tedy i 

starostovi – dosud nelze. Má to ale speciální podmínky a musí to být schválené zastupitelstvem. Mění se i 

podmínky pro odchodné z funkce – do voleb 1 + 5, nově 1 + 3, ale je to závislé na délce funkce (2 období a 

více) – je to dané ze zákona, ale musí to obec najít ve svém rozpočtu. Nově to platí i pro místostarostu. 
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Mění se také dovolená - uvolnění zastupitelé – převádí se dovolená z roku 2017 do roku 2018, ale je 

možné ji pouze vyčerpat (nemůže být proplacena). U dovolené se také nově mění počítání dovolené – 

max. 35  dnů ve vztahu k víkendům (dovolená v pátek se fakticky počítá za 3 dny kvůli sobotě a neděli). 

Povinnost vést evidenci čerpání dovolené. Nově také možné další čerpání ze sociálních fondů pro 

uvolněné i neuvolněné – oddávání (příspěvek na zevnějšek apod.), životní jubileum, pojištění na krytí rizik 

apod. Podnikající zastupitel – uvolněný i neuvolněný - může také požadovat paušální náhradu na hodinu 

za ztrátu výdělku, ale musí to být také schválené předem (stanovit maximum). V případě dotazů 

kontaktujte paní Slezákovou: 567 300 370, anezka.slezakova@mvcr.cz.  

5. MAS Zubří země – aktuální informace (výzvy, přesun alokace, návrh na financování 

provozu MAS) 

Z MAS Zubří země se schůze účastnila paní Ing. Jarmila Zemanová, která přítomné starosty informovala o 

uzavřených a plánovaných výzvách této místní akční skupiny. Ze začátku byly promítnuty výsledky 

uzavřených výzev IROP, vše shrnuté v číslech, grafech a tabulkách. Další informace se týkaly aktuálně 

vyhlášených výzev k vyhlášení v rámci IROP a OPZ, které se však již uzavírají k 20.12.2017. Představen byl 

také plán výzev pro první polovinu roku 2018. Výzvy počátkem roku 2018 se budou týkat modernizace 

zemědělského i nezemědělského podnikání, konkurenceschopnosti zemědělské a potravinářské produkce, 

konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů, dále také posilování ekologické stability 

lesů (vše v rámci PRV). V programu IROP budou opět vyhlášeny výzvy na bezpečnost dopravy, podporu 

infrastruktury sociálních služeb a na zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události. V rámci OPZ 

bude ještě vyhlášena výzva na podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti.  

Paní Zemanová také upozornila na některé změny v OPŽP týkající se nových aktivit – rozšíření některých 

podporovaných aktivit jako například sídelní zeleň apod. V roce 2019 jsou chystané změny také v PRV 

týkající se zejména základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech, kde bude možné žádat 

na občanskou vybavenost a drobnou infrastrukturu. Dojde také k přesunu alokace z lesních cest na polní 

cesty, kde byla pro obce odstraněna podmínka nutnosti pozemkových úprav, ale obec se zaváže k 10leté 

udržitelnosti. Starostové byli poté vyzvání, aby tyto informace předali podnikatelům ve svých obcích. Další 

informace naleznete v prezentaci MAS (příloha č. 3), případně kontaktujte kancelář MAS Zubří země, dle 

kontaktů v prezentaci. 

Závěrem bylo také řešeno financování MAS Zubří země, kdy paní Zemanová přítomné informovala o tom, 

že od roku 2018 bude nutné zvednout příspěvky na provoz MAS do výše 4 Kč na obyvatele, což pro 

Mikroregion Bystřicko pro rok 2018 dělá celkový příspěvek ve výši 75 956 Kč. Je to tedy proti roku 2017 

navýšení prakticky o 31 000 Kč. Příspěvek v této výši je však na minimální hranici i vzhledem k tomu, že 

jiné MAS v Kraji Vysočina se pohybují v intervalu 4 – 12 Kč na obyvatele. Bylo vyvoláno hlasování o tomto 

navýšení  - jednohlasně přijato. 

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

mailto:anezka.slezakova@mvcr.cz
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6. Město Bystřice nad Pernštejnem – infomační panely v obcích, změna domény 

V úvodu tohoto bodu se slova ujal pan Ing. Jurman z TIC Bystřice nad Pernštejnem, který přítomné 

informoval o tom, že sice výzva šla na obce již emailem prostřednictvím DSO (příloha č. 4), ale protože je 

zatím jen velice málo zájemců, je potřeba, aby tato informace zazněla také osobně. V roku 2006 proběhla 

první plošná vlna zavedení turistických informačních cedulí a k nim příslušných letáčků (již téměř 

rozebrané). V současné době jsou tyto cedule mnohdy značně poškozené, neaktuální nebo na obci ještě 

nejsou vůbec (např. Koroužné a Ujčov). Vzhledem ke vzniklé situaci se město Bystřice rozhodlo, že v roce 

2018, v případě zájmu, provede obnovu těchto tabulí i letáčků ve spolupráci s obcemi. Zájemci se musí 

co nejdříve nahlásit na TIC Bystřice nad Pernštejnem (ideálně panu Jurmanovi – 

hynek.jurman@bystricenp.cz, tel. 566 590 388). Obnovu je možné provést několika způsoby – buď zde 

tabule ještě není a obec ji chce pořídit zcela nově, nebo je tabule natolik poškozena, že je nutné ji celou 

vyměnit, případně je poškozen pouze text (lze přelepit) nebo je potřeba provést grafické a textové úpravy 

(nové fotografie, změna údajů v textu apod.). U celé obnovy zcela zničené cedule je potřeba řádově 

počítat s částkou cca 20 tis. Kč – podrobnější cenové kalkulace bude mít k dispozici také pan Mgr. Radek 

Vojta z MěÚ Bystřice nad Pernštejnem (radek.vojta@bystricenp.cz, tel. 603 551 629). Kvůli lepší propagaci 

obcí samotných mohou obce také na TIC zasílat nové fotografie, případně pokud vlastní nějaké propagační 

materiály či knihy je TIC nabídnout k odprodeji. Závěrem pan Jurman přítomné také informoval o tom, že 

do některých obcí vázne dodávka novin Bystřicko směrem k občanům, požádal je tedy, aby si distribuci 

více hlídali.  

V druhé části tohoto bodu se slova ujat také pan Mgr. Radek Vojta z MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, který 

se současně představil také jako nový pan tajemník místo paní JUDr. Špatkové, do této funkce byl 

jmenován k 1.1.2018. Starostům tedy přislíbil, že stejně jako u paní Špatkové budou mít v případě potřeby 

i u něj vždy dveře otevřené. Poté již přistoupil k samotnému bodu programu, a to k návrhu na změnu 

domény Mikroregionu Bystřicko z www.bystricko.cz na nějakou jinou. Tuto změnu zdůvodnil 

prohloubením propagace regionu, o kterou se město Bystřice dlouhodobě snaží, například modernizací 

turistických webových stránek, kterým chybí pouze jednoznačná snadno identifikovatelná doména, kterou 

právě bystricko.cz je. Pro účely webových stránek Mikroregionu by bylo možné využít i jiné domény 

vzhledem k tomu, že jsou určené především pro starosty obcí a občany regionu a nemají tedy za cíl 

prezentovat Bystřicko navenek. Svoji žádost zdůvodnil také tím, že v případě převodu domény by mohli na 

úvodní stránku zveřejnit odkaz na nové stránky Mikroregionu a také na obce, bude-li zájem. Změna 

domény v tomto období by byla také vhodná z tohoto pohledu, že se město chystá vydat nové komplexní 

regionální propagační materiály, kde by rádi pracovali s již novou webovou adresou. Předseda poté 

vyvolal hlasování o změně vlastnictví domény bystricko.cz, respektive o jejím převodu pod město Bystřice 

a zřízení nové doména pro DSO (pravděpodobně www.regionbystricko.cz). Změny byly odsouhlaseny.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

mailto:hynek.jurman@bystricenp.cz
mailto:radek.vojta@bystricenp.cz
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7. GDPR – materiály, pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Obce již dříve obdržely nějaké materiály od Mikroregionu, jak mají v této věci postupovat na svých 

obecních úřadech, ale pro více informací předal předseda v tomto bodě slovo také zástupcům společnosti 

firmy AutoCont, která má pobočku v Boskovicích a již dlouhodobě zabezpečuje IT služby pro město 

Bystřice nad Pernštejnem a jeho MěÚ. Zástupci zde pouze okrajově zmínili, že pro Mikroregion zpracovali 

nabídku na zajištění osoby pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého od 25. 5. 2018 musí mít každá 

obec dle nového nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů – právně závazná norma i v ČR, je to 

nařízení EU. Tato norma lehce kopíruje zákon 101, ale jsou zde ještě další povinnosti, jako např. role 

pověřence, definuje také práva jednotlivých lidí ve vztahu k osobním údajům. Povinnost je stanovena pro 

všechny orgány státní moci. Pověřenec zajišťuje veškerou kontrolní činnost a inspekční činnost, kterou by 

měl konkrétní člověk na obci vykonávat, ale jen pouze ve vztahu k osobním údajům. Nařízení je velmi 

obecné, ale MV k němu připravuje další výkladové materiály a závaznou vyhlášku, bude také novelizován 

zákon o ochraně osobních údajů. Pověřenec je v nařízení také obecně specifikován – co má dělat, komu se 

zodpovídá. Pověřenec je podřízen přímo starostovi nebo tajemníkovi, je ze své funkce nepropustitelný ve 

vztahu k výkonu této funkce. Za aplikaci nařízení a jeho plnění je zodpovědný vždy starosta. Některé 

obce to právě z tohoto důvodu řeší externě, protože tu funkci musí zastávat někdo, kdo tomu opravdu 

rozumí a je zaručeno, že bude starostovi radit správně. Pozor ale na střet zájmů, pokud obec sáhne do 

vlastních zdrojů! Je nutné, aby byla také zajištěna zastupitelnost kvůli povinnostem, které mu nařízení 

ukládá. Modelový příklad: ukradnou PC obce nebo některé listinné materiály, pokud budou data v něm 

zabezpečena, až tak nic se neděje, ale je nutné to hned hlásit na úřad pro ochranu osobních údajů a 

informovat veřejným rozhlasem také místní občany, o kterých je v PC vedená evidence. Druhou 

povinností je tento incident do 72 hodin prošetřit (nesplnění se rovná sankce od 1 mil. Kč), to provádí 

pověřenec. Ten musí provést šetření, zda nedošlo k porušení základního zabezpečení dat, zda obec 

dodržela všechny zásady na ochranu osobních údajů a nedošlo tak z její strany k pochybení, např. zda byla 

data na šifrovaném disku. Pokud základní zásady nebyly porušeny, pokuta obci nehrozí. Pokud by však 

bylo zjištěno nějaké pochybení ze strany obce, nebyl zakódovaný alarm apod., bude vystavena sankci. 

Obce by si tedy měly vytvořit nějaký vnitřní předpis na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů.  

Společnost nabízí možnost provedení analýzy výchozí stavu obce ve vztahu k povinnostem GDPR a 

následný návrh řešení, aby byla eliminována rizika. Dalším krokem je samotná role pověřence. Vše je 

možné pochopitelně zprostředkovat také individuálně a odděleně pro každou obec. Je nutné si ale 

uvědomit, že od konce května 2018 to platí pro všechny (obce, školy apod.), ať už na to naše legislativa 

zareaguje včas nebo ne. V případě, že budete mít zájem o provedení auditu od této společnosti, můžete 

se obrátit na pana Radka Vojtu z MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, který bude roli pověřence řešit právě s 

nimi. Dejte si také pozor na uzavření smluv s pověřencem na dobu neurčitou a na požadavky na školení 

v ní obsažené, i zde pak není možné ji vypovědět z důvodu špatného plnění role – jen dohodou obou 

stran. Pověřenec by měl mít potřebné právní znalosti a praxi– starosta to ale být nemůže! 
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8. Projekt CSS – 4.setkání starostů 

1) Prezence účastníků 

Přítomní starostové byli přivítáni na čtvrtém setkání starostů v rámci projektu CSS a následně se 

zapsali do připravené prezenční listiny. Celkem se jednání zúčastnilo 23 starostů z členských obcí 

Mikroregionu, byla tedy splněna podmínka účasti alespoň 50 % starostů. Jednání se účastnila také 

regionální koordinátorka paní Ivana Červinková.  

 

2) Informování o činnosti CSS 

Jako první se slova ujala manažerka projektu Mgr. Veronika Benová, která měla pro starosty obcí na 

úvod připravenou již 4. prezentaci (příloha č. 1) v rámci projektového setkání se zástupci obcí 

informující přítomné o činnosti CSS během posledního půl roku. Starostové byli informováno o tom, 

že nejvíce je CSS využíváno na zpracování dotačních žádostí a na monitoring dotačních titulů. Druhou 

hojně využívanou službou (zejména v poslední třetině roku) bylo odborné poradenství z oblasti zákona 

159/2006 Sb. o střetu zájmů a dále z oblasti problematiky GDPR, nové nařízení Evropské unie na 

ochranu osobních údajů. Obě tato témata znamenají značné změny pro obce, příspěvkové organizace a 

také dobrovolné svazky. Dále byla starostům nabídnuta možnost zajištění některých školení, aktuálně 

máme nabídku od SMO ČR na školení z Ministerstva financí ohledně zákona č. 320/2001 Sb. o 

finanční kontrole, nabídka jim bude zaslána emailem (příloha č. 2). Přítomní byli také upozorněni na 

to, že po novém roce bude CSS připravovat již 4. číslo Informačního zpravodaje, na jehož vydání 

budou upozorněni. Starostové mají možnost vyjádřit se také k dalším školením, pokud budou mít 

bližší zájem o některé konkrétní téma. 

 

Veřejné zakázky malého rozsahu 

Dalším krokem v této oblasti vedoucím k proškolení zaměstnanců bude absolvování odborné stáže, tu 

bude naše CSS absolvovat v organizaci Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, 

kterou má již schválenou ze strany SMO ČR. Manažerka přítomné starosty vyzvala k tomu, aby se po 

novém roce zamysleli nad tím, jakou VZ budou v brzké době realizovat. V rámci stáže byla 

zaměstnancům nabídnuta pomoc s kompletní administrací konkrétní zakázky. CSS by se poté mělo 

více začít věnovat zpracování veřejných zakázek obcím (mimo režim zákona a VZMR) a poskytovat 

odbornou a metodickou pomoc (zakázky v režimu zákona). Zaměstnancům i starostům je v kanceláři 

CSS také k dispozici kniha Velké komentáře k Zákonu o zadávání veřejných zakázek od nakladatelství 

Beck, kterou zaměstnanci obdrželi v rámci školení od SMO ČR. Dále bylo starostům také nabídnuto 

školení v oblasti VZ od SMO ČR (příloha č. 3), které by se týkalo benefitů nového zákona a také 

nejčastějších pochybení při zadávání VZMR obcí. Krátce byl také diskutován společný profil 

zadavatele pro členské obce, v této oblasti však již většina obcí nějaký profil vlastní a nepředpokládá, 

že by ho nyní měnila, možná časem po větším zavedení této služby.  

Možnost navýšení příspěvku SMO ČR a Zpětná vazba CSS 
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4. setkání se také účastnila regionální koordinátorka projektu paní Ivana Červinková, která se 

v tomto bodě ujala slova poté, co manažerka CSS krátce představila problematiku tohoto tématu. 

Starostové si jsou navýšení minimální mzdy vědomi a vzhledem k tomu, že se jedná o možnost 

navýšení příspěvku SMO ČR až o 3600 Kč superhrubé mzdy na 1,0 úvazku, který by toto 

navýšení z velké části pokryl, nikdo z přítomných nebyl proti. Naše DSO se tedy rozhodlo, že 

nový dodatek ke smlouvě podepíše.  

Koordinátorka projektu také přítomným podala další informace ohledně podepsaného prohlášení 

proti zákonu o střetu zájmů – bylo jim sděleno, že se tímto prohlášením intenzivně zabývají přední 

političtí představitelé a že pravděpodobně budou z tohoto zákona vyjmuti neuvolnění starostové a 

zastupitelé. Další případné změny jsou zatím v jednání. Dále přítomným také připomněla, že do 

konce roku je možné se vyjádřit ke zpětné vazbě v projektu CSS. Výsledky budou použity pro 

možný přesun finančních prostředků na DSO a také pro případné vyjednání další legislativní 

změny. Manažerka pouze doplnila, že dosud tuto zpětnou vazbu poskytlo DSO pouze 15 obcí, což 

není ještě ani polovina. Obce, které zatím dotazník nevyplnily, budou opětovně obeslány, aby 

ještě měly možnost se k tématu vyjádřit.  

 

3) Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb 

Přítomným starostům byl rozdán krátký dotazník, který měl za cíl zmapovat jejich spokojenost s 

rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb. Starostové byli seznámeni se způsobem vyplnění 

dotazníku a požádáni o jeho vyplnění, což také většinou ihned udělali. Celkem bylo rozdáno 23 

dotazníků, z nichž se vyplněných vrátilo 22. Jak dokládá jejich vyhodnocení (příloha č. 4), starostové 

zaměstnance CSS a jejich poskytované služby oznámkovali jako ve škole, přičemž výsledná průměrná 

známka dosahuje hodnoty 1,27 u rozsahu služeb a 1,18 u kvality služeb. Tento výsledek je o pár 

desetin lepší, než při minulém dotazování, je tedy vidět, že kvalita i rozsah služeb stoupá a že 

starostové jsou více spokojeni především s jejich kvalitou. Co se týče rozsahu služeb, byli starostové 

vyzváni při vyplnění dotazníků i v bodě následujícím, aby se k němu vyjádřili, což se stalo pouze 

v jednom případě, kde byl uveden požadavek na řešení problematiky GDPR – zejména v oblasti 

pověřence. Tento fakt bude řešen v novém roce, kde bude prověřena možnost zajištění této role 

prostřednictvím DSO – ať už přímo nebo externě. V současné době probíhá zaměstnanci DSO 

mapování této problematiky a soustředění materiálů, které jsou průběžně starostům poskytovány. 

V lednu se budou zaměstnanci CSS také účastnit dalšího školení.  

 

4) Projednání návrhů na změny v činnosti 

V tomto bodě byl ponechán prostor na to, aby se starostové zamysleli nad aktuální nabídkou služeb 

CSS. Přítomným byly promítnuty grafy, které znázorňují názory starostů ze zpětné vazby od 15 obcí. 

Oba grafy upozorňovaly na nejvíce volené možnosti převedení kompetencí na DSO. U prvního grafu 
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znázorňujícího přesun kompetencí, by starostové nejvíce volili možnost převést na svazek zápisy do 

RUIAN, poté přestupky, povinnost postarat se o zaběhlé psy a silniční správní úřad. Druhý graf pak 

ukazoval další možnosti, kde starostové nejvíce volili již zmiňovaný výkon pověřence pro ochranu 

osobních údajů, poté svazkového právníka a veřejné zakázky. Nad všemi těmito body bude CSS 

uvažovat v roce 2018 (některé se již do nabízených služeb zavedly, případně je bude rozšiřovat). 

Většina přítomných se však vyjádřila kladně, zejména k možnosti řešení veřejných zakázek 

prostřednictvím CSS a také k možnosti zajištění pověřence přes DSO. Na závěr byli přítomní vyzváni, 

aby se na CSS i nadále obraceli se svými požadavky, dotazy a nápady na rozšíření nabízených služeb a 

aby zaměstnance CSS aktivně využívali k ulehčení své každodenní činnosti na obcích. 

5) Závěr 

Starostům bylo poděkováno za jejich účast na dnešním setkání, a to bylo tímto ukončeno.  

9. Hospodaření MB  

Rozpočtová změna č. 8 

Tato rozpočtová změna (příloha č. 5) se týká navýšení příjmů v celkové částce 970 Kč z pronájmu 

vybavení a současně navýšení výdajů v celkové částce 970 Kč na dofinancování běžného provozu do 

konce roku 2017. Nejedná se o žádné zásadní změny. Bylo tedy vyvoláno hlasování – schváleno. 

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Členské příspěvky na rok 2018 

Vzhledem ke zvýšeným nákladům na provoz MAS Zubří země a na zajištění spolufinancování, které bylo 

dosud financováno darem od svazku, bylo navrženo, aby se členské příspěvky pro Mikroregion Bystřicko 

navýšily o avizované 4 Kč/obyvatele. Je to z toho důvodu, že se jedná již o poměrně vysokou částku, téměř 

76 tisk. Kč, která by svazku chyběla pro jeho vlastní činnost. Starostům byla promítnuta tabulka s návrhem 

na zvýšení, která obsahovala porovnání příspěvků pro všechny obce (příloha č. 6). Bylo vyvoláno hlasování 

– schváleno.     Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Rozpočtové provizorium 

Přítomní byly seznámeni se zněním rozpočtového provizoria na rok 2018 (příloha č. 7). Bylo vyvoláno 

hlasování.          Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Schváleno následující znění rozpočtového provizoria: Do doby přijetí rozpočtu na rok 2017 bude 

Mikroregion hospodařit podle objemu příjmů a výdajů předchozího roku. Mikroregion Bystřicko bude 

však čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku.  

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020 

Dokument byl obcím zaslán k vyvěšení min. 15 dnů před konáním členské schůze (příloha č 8). Členská 

schůze tedy schvaluje znění střednědobého výhledu.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 
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Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2017 

Předseda informoval přítomné o výsledku přezkoumání dílčího hospodaření Mikroregionu bystřicko, při 

kterém nebyly shledány žádné chyby ani nedostatky, nebo byly tyto chyby a nedostatky již odstraněny 

(příloha č. 9).  

Aktualizace směrnic 

V tomto bodě bylo přítomným oznámeno, že zaměstnanci DSO ve spolupráci s paní účetní provedli 

aktualizaci směrnice o provedení inventarizace (příloha č. 10) a nově vypracovali směrnici na zadávání 

VZMR (příloha č. 11). Obě byly schváleny. Verze pro obce bude zaslána začátkem roku 2018. 

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

10. Jmenování inventarizační komise 

Předseda Mikroregionu jako členy inventarizační komise navrhnul dle roku 2016: Mgr. Petra Tatíčková, 

Jana Vrbková, Ing. Luboš Vetešník a Mgr. Josef Vojta jako předseda. O tomto návrhu tedy nechal 

hlasovat předseda Mikroregionu. Návrh byl jednohlasně schválen.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Dále byl představen plán inventur za rok 2017 (příloha č. 12). Členové inventarizační komise budou 

proškoleni 18. 12. 2017 a v lednu 2018 informováni o průběhu inventarizace (místo konání, datum), 

přítomna bude Veronika Benová.  

11. Mikroregionální akce 

Návrh nového financování LK v roce 2018 

Starostům byla promítnuta tabulka pro srovnání nákladů v této aktivitě za poslední tři roky (příloha č. 13) 

– vzhledem k tomu, že tyto výdaje neustále narůstají, bylo na minulé schůzi dohodnuto, že zaměstnanci 

DSO nachystají nový model financování LK tak, aby tyto výdaje neustále nenarůstaly. Byl tedy navržen 

model, který předpokládá, že obce by nadále přispívaly na licenci částkou 600 Kč, ale nově by Mikroregion 

přispíval na licenci pouze do výše 2000 Kč. Pokud by tedy nějaká licence překročila částku 2600 Kč, 

přebytečné výdaje by byly obci připočteny k mimořádnému příspěvku. Takto budou hrazeny pouze tři 

filmy na obec, od 4. filmu jdou celé náklady za obcí. Vše je patrné z přiložené tabulky v příloze. Bylo 

vyvoláno hlasování – schváleno.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Smlouva s E.ON na čtení dětem v roce 2018 

V letošním roce bohužel společnost E.ON daruje svazku pouze 25 tis. Kč (změnilo se vedení a strategie), 

navíc mají 3 podmínky, které budou do smlouvy nově zapracovány – účast zástupců na min. 3 čteních, 

dále reklamní spolupráce a informace o projektu na firemním intranetu a také soutěž o propagační knihy 

pro děti od společnosti E.ON na každém čtení. Tato soutěž bude v režii každé obce – doporučeno propohit 
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s oslavou 100. výročí republiky. Přítomná byly upozornění, ať dělají fotografie z nejen z této akce, ale 

obecně ze všech financovaných z nějakých dotací, máme jich čím dál tím méně. Nový návrh smlouvy 

(příloha č. 14) byl odhlasován.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

12. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) Příjmy z pronájmu vybavení v roce 2017 

V rámci diskuze byl v úvodu projednáván bod týkající se letošních příjmů z nově pořízeného vybavení i 

z toho původního. Starostové si mohli prohlédnout tabulku (příloha č. 15), ze které je patrné, že celkem 

jsme v roce 2017 na pronájmu vybavení získali do rozpočtu částku 35 500 Kč, přičemž velký skákací hrad 

byl půjčován až od července a párty stan od června.  

b) Bystřicko čte dětem harmonogram, rozúčtování daru 

V tomto bodě byla přítomným promítnuta tabulka dosud přihlášených obcí a jednotlivých počtu čtení 

(příloha č. 16), které mají nahlášené. Některé obce byly také upozorněny, že ještě nemají nahlášený počet 

čtení, bylo přislíbeno brzké doplnění. Pravidla u této akce se v roce 2018 měnit zatím nebudou, i když 

dostaneme od společnosti E.ON pouze 25. tis. Kč, měl by to svazek v rámci svých příjmů pokrýt. Tzn. že 

maximální příspěvek na 1 čtení bude 2 700 Kč s tím, že obce budou mít spoluúčast na jedno čtení 700 Kč. 

Podrobnější informace budou obcím rozeslány na začátku roku 2018. 

c) MA21 – informace kritériích 

Starostové byli informováni, že se v letošním roce opět podařilo splnit všechna kritéria pro to, abychom 

zůstali v kategorii D v rámci realizace MA21 a mohli žádat opět o dotaci 60 000 Kč na letní kino. Výzva by 

měla být vyhlášena na v první třetině roku 2018, žádost bude podána jako každý rok.  

d) Sdílená profil zadavatele 

O tomto tématu bylo již krátce diskutováno v rámci projektu CSS, starostové se sice shodli, že by jim to 

částečně pomohlo, ale vzhledem k tomu, že většina má již profil zadavatele registrovaný, bylo by zbytečné 

ho převádět na jiný. Také by museli zaměstnance Mikroregionu vždy informovat o tom, že nějakou VZ 

realizují. Pokud by ovšem zaměstnanci tento profil spravovali, věděli by, kdy se v něm objeví nová VZ. 

Každopádně bylo zdůrazněno, že od 18. 10. 2018 bude pro všechny zadavatele zavedena povinná 

elektronizace VZ.  

e) MAP II – dohoda o spolupráci 

K 31. 12. 2017 bude ukončen projekt MAP I, který se týkal podpory škol a pedagogů z území ORP Bystřice 

nad Pernštejnem. Na uvedený projekt navazuje výzva MAP II, která má za cíl v podpoře ZŠ, MŠ, ZUŠ a 

DDM pokračovat. Realizace MAP II je plánovaná na období leden 2018 – únor 2021. Mikroregion 
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Bystřicko, MAS Zubří země a Město Bystřice nad Pernštejnem se dohodly, že žadatelem výzvy OP VVV č. 

02_17_047 bude opět Město Bystřice nad Pernštejnem (příloha č. 17). 

V souladu s řádným ukončením projektu MAP I a zahájením projektu MAP II, budou starostové nejdéle 

v příštím týdnu osloveni oficiálním dopisem Města Bystřice nad Pernštejnem se souhlasem k realizaci 

aktivit v projektu MAP II. 

 

f) Vedení účetnictví pro MB 

Již dříve obec Rozsochy upozornila Mikroregion na to, že bohužel od roku 2018 nebude možné, aby jejich 

paní účetní Alena Jarošová dále v pracovní době, kdy dělá účetnictví obci, dělala současně také účetnictví 

Mikroregionu. Je to z toho důvodu, že obec přišla o jednoho zaměstnance, po kterém převezme činnost 

právě paní Jarošová. Vzhledem k tomu, že paní Jarošová dělá účetnictví svazku již od jeho vzniku, byla 

požádána, zda by byla ochotná ho dělat i nadále, byť ve svém volném čase, za což jí byla nabídnuta DPP a 

částka cca 3000 Kč + povinné odvody. Předseda vyvolal hlasování – schváleno.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

g) Obaly na pořízené vybavení MB 

Již dříve byla členská schůze seznámena s tím, že je potřeba pořídit obaly na nově zakoupené vybavení, 

aby bylo snadnější pro manipulaci a převoz. Minule bylo odsouhlaseno zakoupení beden na nový párty 

stan ve spolupráci s obcí Radkov (zde musí být nakonec vyrobeno 7 beden, místo původních 6), nyní je 

potřeba schválit výrobu vozíčku pod nový skákací hrad (příloha č. 18), který je na manipulaci velice těžký, 

cca 250 Kg. Celkově by náklady neměly překročit více než částku 15 000 Kč. Bylo vyvoláno hlasování – 

schváleno.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

h) činnost MB za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018 

V tomto bodě byli přítomní informováni o tom, že činnost svazku jako takového zůstává v podstatě stejná, 

jako v roce minulém, žádné zásadní změny nejsou plánovány. Některé nové služby budou nabízeny 

v rámci projektu CSS. Více se můžete dočíst v příloze č. 19 a v zápise ze 4. setkání CSS, který je součástí 

této schůze.  

ch) Dětská výtvarná soutěž v roce 2018 

Přítomní byli také v rámci diskuze požádáni o spolupráci v rámci realizace dětské výtvarné soutěže v roce 

2018, která bude mít zahraniční přesah a bude se týkat i krajanských spolků v sousedních státech, dále 

českých škol v zahraničí a také partnerských měst a obcí, se kterými byla dost navázána spolupráce ať už 

s městem Bystřice nad Pernštejnem, Mikroregionem Bystřicko nebo s některou z členských obcí. 

Starostové byli vyzváni, aby na email svazku zaslali kontakt na jejich případné partnery – budou ještě 

vyznáni emailem.  
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i) Nositel tradic Bystřicka 2018 

V lednových novinách Bystřicko bude zveřejněna výzva na udělení Nositele tradic v roce 2018, proto byli 

přítomní požádáni, aby podávali nominace za jednotlivce nebo kolektivy, pokud mají v obci někoho, kdo 

by si toto ocenění zasloužil. Nominace je možní podávat do 28.2.2018.  

j) Hry bez hranic 2018 

Termín her byl stanoven na sobotu 8.9.2018 kvůli dětské hasičské lize.  

k) Ostatní 

V závěru diskuze bylo ještě starosty probíráno téma obslužnosti regionu v rámci dopravních spojů, které 

jsou neustále rušeny, což se týká čím dál více obcí. Momentálně se obce dozvěděly, že budou rušeny spoje 

směrem na Brno, což je problém. Věžná si také stěžovala, je ruší spoje, kterými dojížděly děti do škol. Je 

potřeba s tím něco začít dělat – bude sepsán dopis jménem všech obcí Mikroregionu a na začátku roku 

2018 zaslán Kraji Vysočina a na Zdar.  

Pošta Partner – informace pro obce, které stále nemají střídačku. Paní starostce ze Štěpánova se podařilo 

nějakou domluvit, můžete se na ni tedy v této záležitosti obracet.  

Zubař Dolní Rožínka – informace pro občany a okolní obce, bude zde končit zubní ambulance a je tedy 

potřeba zajistit náhradu, pokud by někdo o někom věděl, informujte, prosím, pana starostu. Obecně je to 

nyní velký problém, nikdo nepřijímá.  

13. Závěr jednání 

Na konci diskuse Libor Pokorný poděkoval všem přítomným za účast, popřál jim krásné vánoční svátky a 

poslední schůzi v roce 2017 ukončil.  
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