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17. 6. 2021 v 16:00 hodin, OÚ městyse Strážek 

 
 

23 zástupců členských obcí (Blažkov, Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, 

Milasín, Moravecké Pavlovice, Písečné, Rodkov, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Strážek, Štěpánov n. S., Ubušínek, 

Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Vír) 

Program  

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. – 16:05h prezentace: paní Oľga Königová 

4. 11. setkání starostů – prezentace činnosti CSS v době udržitelnosti, realizace výstupů z oblasti sociálních potřeb DSO, 

schůzka zástupců DSO ČR v Jihlavě (Asociace Středočeského kraje) – Deklarace DSO, jednání Pracovní skupiny DSO 

v rámci SMO ČR 

5. Hospodaření MB: schválení Závěrečného účtu MB za rok 2020 + zveřejnění informace na ÚD obcí, informace o 

schválení účetní závěrky 2020 a rozpočtové změně č. 1, výběr mimořádných členských příspěvků BČD – termín, nový 

majetek LK – evidence 

6. Ceník služeb – projednání Návrhu stanoveného Předsednictvem MB (viz. zápis ze dne 6.5.2021) 

7. Mikroregionální akce: a) BČD – průběh akce, prodloužení termínu realizace, slavnostní křest knihy 30.6.2021 od 

15:00h – propagace akce; b) dětská umělecká soutěž – předání ocenění 30.6. 2021 (od 14:00h); c) Nositel tradic 

Bystřicka 2021– vyhodnocení, schválení, předání ocenění dne 30.6.2021;  d) Hry bez hranic 2021 – Věchnov 

11.9.2021, organizační porada 22.6.2021 v 10h; e) MA21 – Putovní letní kino: nahlašování výběru filmů, objednávka 

licencí, dotace MAS Zubří země - další kompletní aparatura k LK, zapůjčování nůžkových stanů, členství v MA21 (p. 

Stalmach);  f) Zrcadlení – 10. jubilejní ročník, schválení Návrhu darovací smlouvy pro Kumšt (10 tis.Kč); g) Nejkrásnější 

vánoční strom Bystřicka – objednávka baňky do 30.6.2021 

8. Diskuse a další organizační záležitosti: a) plánování sociálních služeb v ORP Bystřice n. P. – diskuse v rámci konání 

kulatého stolu 15.6.2021 (online forma); b) dotace MMR – Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji 

obcí – vyhodnocení žádosti MB; c) MAP III – investiční a neinvestiční stránky projektu; d) konzultační den v NMNM 

– p. Slezáková (plán září 2021); e) Skutek roku 2020 – p. Peňáz; f) stížnost obcí na nekvalitu pozemního vysílání po 

přepnutí na DVBT2 – aktuální informace od paní Kunčíkové; g) elektronická spisová služba pro obce; h) nákup 

elektřiny v roce 2021; ch) střet zájmů – nahlašování průběžného oznámení do 30.6.2021; i) výsadba stromů na 

Bystřicku; j) informace od kolegů ze Slovenska; k) finanční příspěvky od obcí v rámci výstavby domova Pomněnka v 

NMNM (Diakonie ČCE) 

9. 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 Mikroregionu Bystřicko pan Pokorný zahájil členskou schůzi v 16:05h a přivítal všechny přítomné 

starosty i místostarosty, kteří svým podpisem potvrdili jak účast, tak i čestné prohlášení o bezinfekčnosti 

v rámci nákazy COVID-19. 

 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

Pan Pokorný dále seznámil přítomné s obsahem dnešní schůze dle zaslaného programu. Následně dal 

hlasovat o jeho schválení. Program byl jednohlasně schválen. 

 

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Členská schůze dále schválila zapisovatele paní Dočkalovou a ověřovatele zápisu pana Havránka (starostu 

obce Moravecké Pavlovice) a pana Veselého (starostu obce Věžná). 

 

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

3. Destinační společnost Koruna Vysočiny, z. s. 

Předseda MB představil paní Olgu Königovou (ředitelku destinační společnosti Koruna Vysočina, z. s.), která 

si pro přítomné připravila prezentaci o činnosti společnosti a naplnění cílů během ročního fungování pod 

jejím vedením. Během prezentace zazněly také informace a plány pro budoucí období, do kterého bude paní 

Königová podávat žádost o další certifikaci DMO (recertifikace Kategorizace organizací destinačního 

managementu). Dle slov paní Königové se Koruna Vysočiny stala v současné době pro MMR jednou z 

nejrychleji se rozvíjejících turistických společností v ČR. 

Koruna Vysočina již přes rok spolupracuje s podnikateli v daném území a snaží se pomoct přilákat turisty 

pomocí vytvořených produktů (Putování za sochami Michala Olšiaka, Zážitková karta Koruny Vysočina, 

Putování s Vodomilem Korunou Vysočiny ad.). Toto období bylo pro paní Königovou hodně náročné, a to jak 

z důvodu zavedení nových produktů a aktivní účastí v daných soutěží, tak z důvodu čelení problémům 

v souvislosti s nákazou COVID-19. 

Paní Königová na konci své prezentace oslovila přítomné starosty s nabídkou členství Mikroregionu Bystřicko 

v Koruně Vysočiny a zároveň s prosbou týkající se její finanční podpory. Aktuálně ji podporuje město Bystřice 

nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, město Žďár nad Sázavou, městys Nedvědice, Mikroregion 

Pernštejn a další samostatné organizace (viz. příloha č. 1 – výroční zpráva 2020). Navržený finanční příspěvek 

byl stanoven na 3 Kč/ob. Přítomní starostové oceňovali práci paní Königové, ale zároveň někteří upozornili 
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na možné neodsouhlasení finančního příspěvku ze strany zastupitelstva dané obce. Z tohoto důvodu byla 

navržena varianta finančního příspěvku poskytnutého ze současné rezervy Mikroregionu Bystřicko. Na 

uvedeném postupu se přítomní starostové shodli. Předseda MB dal hlasovat o schválení příspěvku a zároveň 

také o členství Mikroregionu Bystřicko v Koruně Vysočiny. 

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Mikroregion Bystřicko poskytne destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. finanční příspěvek ve výši 3 

Kč/ob. Platba příspěvku se nebude týkat obcí, které jsou zároveň členy Mikroregionu Pernštejn (Sejřek, 

Skorotice, Ujčov, Býšovec), a to z důvodu uhrazení finančního příspěvku již v minulosti. Stejně tak bude 

vyloučeno město Bystřice nad Pernštejnem, který destinační společnost podporuje jednorázovou částkou 

250 tis. Kč. Za Mikroregion Bystřicko uhradila příspěvek pouze obec Dalečín. Přehled finančního příspěvku za 

MB dle jednotlivých obcí je součástí přílohy č. 2. 

 

4. 11. setkání starostů 

Dalším bodem schůze bylo konání 11. setkání starostů v rámci projektu CSS, ve kterém se nyní DSO Bystřicko 

nachází v období udržitelnosti, konkrétně do 31.10.2021. V úvodu prezentace se paní Dočkalová (odborný 

pracovník CSS) věnovala informacím o činnosti a službách CSS. Přítomné starosty dále seznámila s termínem 

ukončení období udržitelnosti, a to konkrétně do 31.10.2021. Po tomto datu bude naše DSO zpracovávat také 

Závěrečnou zprávu o roční udržitelnosti CSS, která musí být nahrána do 15.11.2021 v informačním systému 

projektu CSS.  

Dále se na setkání řešila realizace jednotlivých výstupů z oblasti sociálních potřeb DSO, které byly schváleny 

již v rámci říjnové schůze v roce 2020.  Konkrétně se jednalo o zřízení služby senior taxi, která funguje ve 

spolupráce s panem Elčknerem, dále navázaní spolupráce s provozovateli služeb a posledním výstupem byla 

tvorba seznamu subjektů zajišťujících rozvážku obědů na území DSO. Veškeré podrobnosti k daným výstupům 

jsou součástí zápisu z 11.setkání starostů (příloha č. 3). 

 

Schůzka zástupců DSO ČR na KÚ v Jihlavě 

Dne 3.6.2021 proběhla schůzka zástupců DSO v Jihlavě, na kterém byl představen vznik a fungování Asociace 

DSO Středočeského kraje, kterou reprezentoval její předseda pan Viktor Liška. Asociaci založilo 6 členů, které 

podpořil kraj dotací s maximální výší 250 tis. Kč/subjekt (DSO). Minimální spoluúčast žadatele je stanovena 

na 50 % z celkových uznatelných nákladů. 

Cílem setkání bylo předání zkušeností a ,,návod“ na založení Asociací DSO po celé ČR, popř. alespoň jejího 

založení na krajské úrovni dle vzoru Středočeského kraje. Cílem Asociace Středočeského kraje byla tvorba 

samostatného financování DSO, které nebude již záviset na peněžních prostředcích z projektů (SMO) a 

zároveň bude usilovat o lepší vyjednávací pozici s ministerstvy. 

Na jednání byla přítomným DSO předložena Deklarace dobrovolných svazků: Prosazení strategické 

meziobecní spolupráce ve funkčních mikroregionech (příloha č. 4). V deklaraci jsou obsaženy základní 
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informace o fungování a důležitosti DSO, dále jsou v ní uvedeny také informace o rozvoji, vizích a udržitelném 

financování DSO. Zmíněná deklarace byla obcím zaslána před konáním členské schůze MB k prostudování. 

Předseda DSO Bystřicko dal hlasovat o jejím schválení. Deklarace byla jednohlasně schválena. 

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Asociace Středočeského kraje vytvořila po společném setkání také sdílenou tabulku všech DSO dle 

jednotlivých krajů, do které se mohou předběžně zapisovat ty DSO, které mají o vznik krajské Asociace zájem. 

Na základě domluvy s DSO Novoměstsko, konkrétně s jeho předsedou panem Brabcem, se DSO Bystřicko 

rozhodlo předběžně zapsat do výše uvedené sdílené tabulky v rámci řešení dalších témat související s 

meziobecní spoluprací. 

  

Jednání Pracovní skupiny DSO v rámci SMO ČR 

Dne 16. 6. 2021 od 10 h proběhlo jednání PS DSO, která vznikla v loňském roce při Svazu měst a obcí ČR 

překlopením platformy DSO založené a fungující v rámci projektu Centra společných služeb (CSS). 

Jednání bylo určeno pro všechny předsedkyně a předsedy DSO, kteří se zatím společných debat svazků v 

rámci Platformy neúčastnili a měli zájem se zapojit nebo se dozvědět něco nového. 

Jednání se uskutečnilo prezenční formou v sídle SMO ČR, ale vzhledem ke karanténním opatřením, se valná 

většina účastníků připojila k jednání pouze on-line formou. Jako podklad k jednání nám SMO zaslal vytvořený 

dokument ,, Souhrnná zpráva o fungování DSO v rámci projektu CSS ve vazbě na aktuální koncepční záměry 

Ministerstva vnitra a doporučení v oblasti meziobecní spolupráce“ (viz. příloha č. 5). 

SMO ČR seznámil přítomné DSO s vývojem přípravy vzniku Výboru dobrovolných svazků obcí, který po 

schválení Sněmem SMO ČR, na podzim 2021, bude zařazen mezi nejvyšší struktury Svazu jako platforma pro 

silné zastoupení Dobrovolných svazků obcí v systémech veřejné správy v České republice a pro obhajobu 

jejich zájmů. Dále informoval také o tom, že se i nadále bude snažit podpořit obce a svazky po ukončených 

projektech zaměřených na meziobecní spolupráci. V rámci této problematiky již také zahájil patřičné kroky, 

kterým je např. osobní návštěva paní Vladykové, výkonné ředitelky SMO ČR, při jednáních členských schůzích 

DSO, které paní Vladyková v současné době navštěvuje po celé ČR. O její účasti na členské schůzi MB budeme 

obce případně informovat. 

Z výstupů z jednání pracovní skupiny vyvstal také problém ohledně neaktuálnosti kontaktů u některých DSO, 

které SMO eviduje v Informačním systému. SMO tedy co nejdříve zahájí v této oblasti patřičné kroky a osloví 

veškeré DSO ohledně aktualizace kontaktů, seznamu členských obcí DSO a jejich členství v SMO ČR. 

 

5. Hospodaření MB 

Závěrečný účet MB pro rok 2020 

Starostové byli 15 dní před konáním členské schůze informováni o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu MB 

2020 na své úřední desce, kde jsou zaznamenány jednotlivé příjmy a výdaje MB a zároveň výsledek 

hospodaření, který činil na konci roku 2020 cca 639 tis. Kč (příloha č. 6). 
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Členská schůze projednala a schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2020 a současně 

schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2020 včetně auditorské zprávy bez výhrad. Závěrem 

bodu byly obce vyzvány, aby na své fyzické úřední desky na obcích vyvěsily informaci o schválení (bude 

zasláno emailem).  

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Informace o schválení účetní závěrky 

V rámci schůze zazněly také informace o schválení Účetní závěrky za rok 2020, ve smyslu vyhlášky č. 220/2013 

Sb. včetně znění Protokolu o schválení Účetní závěrky (příloha č. 7), která byla již schválena na jednání schůze 

předsednictva dne 6.5.2021. 

Schválení účetní závěrky zahrnovalo následující dokumenty: Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty a Přílohu k 

31.12.2020. Další dokumenty, které jsou součástí účetní závěrky (zpráva o inventarizaci majetku, zpráva o 

kontrole hospodaření, zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2020) byly již schváleny na předchozích 

schůzích MB. Starostové berou schválení účetní závěrky na vědomí. 

 

Informace o schválení rozpočtové změny č.1  

Zástupci obcí byli dále seznámeni se schválením rozpočtové změny č.1 (příloha č. 8), která byla schválena 

předsednictvem MB. Změna se týkala drobného navýšení na straně příjmů (814 Kč) v rámci opožděné platby 

za vystavenou fakturu z roku 2020. Na straně výdajů se nově nacházely náklady spojené s novou aparaturou 

k letnímu kinu, které budou částečně proplaceny v rámci dotace MAS Zubří země. Dále zde byly zahrnuty 

provozní výdaje, doplatek za vyšší spoluúčast SMO, výdaje za IT služby a za programové vybavení k novému 

počítači, který byl mj. pořízen také z výše uvedené dotace MAS Zubří země. Další položka v částce 66 255 Kč 

sloužila k dokrytí výdajů z rezervy. 

Schválení rozpočtové změny č.1 berou přítomní starostové na vědomí. 

 

Výběr neinvestičního transferu od obcí v rámci BČD 

Paní Dočkalová sdělila přítomným informace ohledně výběru příspěvků v rámci akce Bystřicko čte dětem. 

Jedná se totiž o konsolidační položku, kdy se daný příspěvek (700 Kč/čtení) vybírá od obcí v určitém období. 

Tento výběr probíhal vždy po ukončení akce, tj. v červenci 2021. V letošním roce byla akce prodloužena 

v rámci situace spojené s nákazou COVID-19, a to konkrétně až do 12.11.2021, tudíž bude příspěvek vybírán 

až na konci měsíce listopadu, popř. až v prosinci 2021. Podrobné informace budeme obcím ještě zasílat 

v samostatném e-mailu po ukončení akce. 

 

Nový majetek MB – evidence, vyřazení nůžkového stanu z důvodu reklamace 

V rámci dotace MAS Zubří země jsme získali nový majetek, který musí také Mikroregion Bystřicko nově 

zaevidovat. Seznam nového majetku je obsažen v příloze č. 9.  
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Předseda MB dal hlasovat o zařazení nového majetku do evidence MB.  Ten byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Dále bylo zapotřebí vyřadit nůžkový stan o rozměru 3x3m, který jsme reklamovali v případě prvotní 

objednávky dvou nůžkových stanů od společnosti Mutton přes webové stránky expodum.cz. Objednané 

stany byly reklamovány v rámci špatné kvality materiálu. Z důvodu, že při první výpůjčce nůžkového stanu 

3x4,5 m došlo k roztržení plachty, nemohl MB využít vrácení zboží, jak nastalo v případě nůžkového stanu 3x3 

m. Poškozený nůžkový stan 3x4,5 m byl následně společností opraven a vrácen zpět k využívání MB. 

V současné době tedy může MB zapůjčit obcím mikroregionu 3 nové nůžkové stany o rozměrech: 3x3 m a 

3x4,5 m (2ks). 

Pan Pokorný dal hlasovat o vyřazení nůžkového stanu 3x3 m z evidence majetku MB.  Vyřazení majetku bylo 

jednohlasně schváleno. 

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

 

6. Příjmy dle ceníku služeb za rok 2020 

V rámci členské schůze se také řešilo současné nastavení ceníku služeb v rámci výběru již schválených 2 % z 

celkových nákladů projektu do 1 mil. Kč včetně + 1 % z nákladů nad stanovený limit 1 mil. Kč. Z důvodu, že 

paní Benová zpracovává v současné době stále větší, nákladnější projekty, dochází tím také k vyšším 

doplatkům za administraci schválených žádostí (viz. Fakturace na základě ceníku – příloha č. 10). 

Celá problematika se řešila převážně z důvodu zpracování žádosti o dotaci z MMR – Technická infrastruktura, 

a to konkrétně pro obec Rožná, kde celkové náklady projektu činily přes 10 mil. Kč a poskytnutá dotace byla 

pouhých 720 tis. Kč (jedná se o jednorázový příspěvek ze strany MMR v hodnotě 80 tis. Kč/parcelu, u této 

dotace není tedy stanoven % podíl v rámci výše dotace). Dle současně nastaveného ceníku by tedy obec 

musela zaplatit cca 41 tis. Kč (v době jednání předsednictva byla částka cca 116 tis. Kč – došlo ke změně 

v podání žádosti). Požadovaná částka je ale stále z pohledu poskytnuté dotace neadekvátní. 

Z tohoto důvodu se opět řešily různé varianty jako např. ,,zastropování“ doplatku na 30 tis. Kč pro každou 

obec, změna výpočtu částky z poskytnuté dotace (v současné době se počítá z celkových nákladů) nebo pouze 

udělení výjimky pro Rožnou, a to konkrétně zaplacením jednorázové částky 30 tis. Kč za administraci v případě 

schválení dotace.  

Pan Pokorný dal o této skutečnosti hlasovat, sám se v rámci střetu zájmů zdržel hlasování. Většina starostů 

hlasovala pro variantu udělení výjimky pro Rožnou, a to z důvodu abnormality případu.  Členská schůze tedy 

zachovává stávající ceník služeb pro rok 2021. V případě vyskytnutí podobného případu, bude projednáván 

individuálně na schůzích předsednictva, popř. členských schůzích MB. 

Hlasování: Pro: 22    Proti: 0   Zdržel se: 1   Nehlasoval: 0 

Případnou změnu ceníku služeb na další rok 2022 by přítomní starostové projednávali až na prosincové schůzi 

MB, při kterém by se lépe zhodnotil celý uplynulý rok dle poskytovaných služeb.  
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7. Mikroregionální akce 

 

Bystřicko čte dětem 2021 

Průběh této akce byl značně poznamenám pandemií COVID-19, kdy byla uzavřena většina školských zařízení, 

ve kterých se akce Bystřicko čte čtení převážně koná. MB využil možného prodloužení termínu realizace 

v rámci krajské dotace ,,Regionální kultura“. Obce i školy mohou tak svá naplánovaná čtení realizovat až do 

12.11.2021. O novém termínu byly již informovány e-mailem. Dle předběžného nahlášení by se akce mělo 

zúčastnit 17 subjektů s cca 55 čteními. O průběhu realizace akce budeme ještě informovat na další členské 

schůzi MB. 

V souvislosti s akcí BČD byla v dřívější době navázána spolupráce s panem Benešem z Věchnova, autorem 

knihy Meďan a Koumen na planetě pupkáčů, od kterého MB nakoupil určité množství knih, které se rozdávají 

na každém čtení. Pan Beneš oslovil nyní MB v rámci křtu zmiňované knihy spojeným s podporou a zajištěním 

zázemí pro konání této slavnostní akce, které by se zúčastnila také ilustrátorka knihy a mj. starostka obce 

Blažkov, paní Tatíčková. Kmotrou knihy a zároveň váženým hostem by byla známá krasobruslařka Martina 

Sáblíková. Akci podpoří mikroregion společně s městem Bystřice nad Pernštejnem. Ve stejný den, 30.6.2021 

od 14 h, proběhne také slavnostní vyhodnocení regionálních akcí, kde budou oceněni vítězové soutěže o 

nejzajímavější grafický návrh trafostanice, vítězové Dětské umělecké soutěže a dále zde bude také udělen 

titul novému Nositeli tradic Bystřicka, konkrétně Smyčcovému orchestru N. Kyjovskému při ZUŠ Bystřice n. 

P., z.s., který také vystoupí mezi jednotlivými body programu. 

V rámci členské schůze vyzvala paní Dočkalová zúčastněné starosty v rámci propagace daných akcí 

uskutečněných dne 30. 6. 2021. Propagační plakátky, určené k tisku, budou v co nejbližší době zaslány všem 

obcím v samostatném e-mailu. 

 

Dětská umělecká soutěž – 11. ročník 

V návaznosti na předchozí bod členské schůze byla přítomným starostům sdělena informace o vyhodnocení 

a předání věcných a finančních darů v rámci 11. ročníku Dětské umělecké soutěže. Předání ocenění se 

uskuteční v již zmíněný den 30.6.2021 od 14 – 15 h jako součást slavnostního vyhodnocení regionálních akcí.  

 

Nositel tradic Bystřicka 2021 

V rámci slavnostního předání bude dne 30.6.2021 udělován také titul novému Nositeli tradic Bystřicka, 

kterého navrhla odborná komise. Tím se stal Smyčcový orchestr N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P. 

(nominace - příloha č. 11).  

O jeho zvolení dal hlasovat v rámci členské schůze také předseda MB – pan Pokorný. Nositel tradic Bystřicka 

pro rok 2021 byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Kromě udělení daného titulu převezme nový Nositel také plaketu, diplom, panel a finanční odměnu v částce 
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15 000 Kč. Finanční dar poskytuje již pravidelně Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice nad Pernštejnem ve 

stejné výši (tzn. 5 tis. Kč pro jednotlivce a 7,5 tis. Kč pro skupinu osob). 

 

Hry bez hranic 2021 

Letošní Hry bez hranic proběhnou dne 11. 9. 2021 v obci Věchnov. Termín organizační porady bude ještě 

potvrzen zúčastněným obcím v samostatném e-mailu. Plánovaný termín je stanoven na 22.6.2021 v 10 h na 

OÚ obce Věchnov.  

V souvislosti s akcí bude mikroregionu poskytnuta krajská dotace z titulu ,,Jednorázové akce“. Finanční 

podpora činí v letošním roce 17 tis. Kč. 

 

Putovní letní kino  

Paní Dočkalová připomněla některým přítomným starostům nahlašování výběru filmů v rámci akce Putovní 

letní kino. Akce letos vypukne v prvním týdnu prázdnin, tj. od 2.7.2021 a bude ukončena začátkem září. Obce 

byly již na jaře informovány o tom, že v rámci letošního ročníku akce nebude MB poskytovat žádný příspěvek 

na licence filmů, a to z důvodu nevyhlášení dotačního programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ V KRAJI 

VYSOČINA. Veškeré licence za vybrané filmy budou tedy následně přefakturovány dané obci k úhradě. 

V souvislosti se schválením dotace, kterou podával MB prostřednictvím MAS Zubří země, byl již zajištěn nákup 

třetí kompletní aparatury k promítání a dále také dvou nůžkových stanů (3x3 m a 3x4,5 m), které si mohou 

obce nově zapůjčit.   

 

Zrcadlení – 10. jubilejní ročník 

V rámci fotografické soutěže Zrcadlení poskytuje Mikroregion Bystřicko, již pravidelně, dar v hodnotě 10 tis. 

Kč, a to organizátorovi soutěže, kterým je spolek KUMŠT, z. s. V roce 2020 byl tento dar také poskytnut, ale v 

souvislosti s nákazou COVID-19 byla tato akce zrušena. Dle informací od paní Krásenské byl tento dar i tak 

využit, a to nákupem nových panelů určených k výstavám. Tyto panely využívá také mj. i MB v rámci 

plánovaných výstav.  

Na základě této skutečnosti schválilo předsednictvo MB dne 6.5.2021 Návrh darovací smlouvy i v roce 2021, 

kdy se bude navíc jednat o 10. jubilejní ročník fotosoutěže. Pan Pokorný vyvolal na členské schůzi opětovné 

hlasování o Návrhu darovací smlouvy pro Kumšt v hodnotě 10 tis. Kč (viz. příloha č. 12). Návrh byl přijat.  

Hlasování: Pro: 21    Proti: 0   Zdržel se: 2   Nehlasoval: 0 

 

Soutěž Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2021 

Přítomní starostové byli informováni také o výrobě vánoční baňky (objednávka musí být vždy podána do 30.6. 

daného roku), kterou dostává jako odměnu vítěz soutěže ,,Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka“.  

Předsednictvo MB již schválilo zachování současného motivu na baňce, což je nápis ,,Nejkrásnější vánoční 

strom Bystřicka 2021“ a jednotný motiv vánočního stromu, který byl navržen již v minulém roce. Přítomní 

berou toto stanovisko na vědomí. 
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8. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

Plánování sociálních služeb v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Na jaře tohoto roku byl mikroregion informován paní Lukšovou z MěÚ Bystřice n. P. o tvorbě komunitního 

plánu v rámci sociálních služeb ORP Bystřice nad Pernštejnem. O dané problematice informoval také Kraj 

Vysočina, který v současné době realizuje projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních 

služeb v Kraji Vysočina“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008), v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Začátkem června zaslal KV obcím pozvánku ke kulatému stolu nazvaným „Zájem obcí na rozvoji sociálních 

služeb (priority v rozvoji).“ Ten se již uskutečnil online formou dne 15.6.2021 od 12:30 hodin a zaměřoval se 

na společnou diskusi k tématům dostupnosti sociálních služeb pro občany a jejich financování. 

Jednou z klíčových aktivit projektu je Nastavení systému a procesů spolupráce v rámci střednědobého 

plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou zajišťuje vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum 

pro vědu a výzkum, z.ú. (dále jen ACCENDO). 

Cílem této aktivity je nastavení systému spolupráce pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb v podmínkách Kraje Vysočina mezi ORP (vzájemná koordinace a komunikace), poskytovateli sociálních 

služeb a Krajem Vysočina a podpora procesu komunitního plánování v ORP v Kraji Vysočina (včetně 

konzultování souladu s platnou legislativou). 

Zápis a související dokumenty z online jednání zasíláme v následujících přílohách: 

 č. 13 Zápis z jednání KS se zástupci obcí v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 15.6.2021,  

č. 14 Prezentace strategických projektů Kraje Vysočina v oblasti soc. služeb,  

č. 15 Prezentace předběžných výsledků Analýzy sítě terénních sociálních služeb v KV,  

č. 16 Přehled poskytovatelů sociálních služeb okres Žďár nad Sázavou,  

č. 17 Prezentace ACCENDO (jsou zde obsaženy příklady dobré praxe v rámci spolufinancování sociálních služeb 

s participací obcí). 

Během jednání se také otevřela diskuse v rámci dostupnosti služeb pro některé okrajové části Mikroregionu 

Bystřicko. Dle slov pana Bíny, vedoucího oddělení sociálních služeb, je KV ochoten o této problematice jednat, 

popř. ji zanést do plánování sociálních služeb. Z tohoto důvodu MB doporučuje účast těchto obcí na příštím 

online jednání kulatého stolu dne 29.6.2021 od 12:30 hodin.  

 

Dotace MMR – Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí 

Na základě zveřejnění výsledků z MMR v rámci titulu ,,Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji 

obcí“ musíme bohužel konstatovat, že MB nezískal již zmíněnou dotaci na uskutečnění plánovaného zájezdu 

do oblasti Lednicko-valtického areálu spojený se seminářem zaměřeným na rozvoj cestovního ruchu. 

Z tohoto důvodu se v rámci členské schůze řešil náhradní program celé akce. Od některých starostů byl 

vznesen návrh na uskutečnění daného zájezdu i přes nezískání dotační možnosti. Po delší debatě se většina 

starostů shodla na tom, že bychom v letošním roce ještě vyčkali na vyjádření od našich slovenských kolegů, 
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ke kterým máme již delší dobu naplánovanou návštěvu. Ta se prozatím nemohla uskutečnit v souvislosti 

s nákazou COVID-19. Dle zpráv od pana Pokorného by konečné stanovisko ohledně uskutečnění společného 

setkání mělo padnout v září 2021. Další postup bude tedy stanoven na dalším jednání členské schůze. 

 

MAP III – investiční a neinvestiční stránky projektu         

Pan Horák přítomným sdělil informaci od paní Jitky Zelené (manažerka MAP II), že k datu 30. 6. 2021 bude 

oficiálně ukončen projekt MAP II. Ten bude plynule pokračovat do MAP III, který potrvá až do konce roku 

2023. V listopadu 2021 budou aktualizovány Strategické rámce, které budou mít novou, podrobnější 

strukturu. Paní Zelená obdržela avízo na spuštění nového projektového období v oblasti IROPů, tzn. dotace 

na investiční oblast škol, podrobnosti ale zatím nejsou známy. 

Zřizovatelům budou v nejbližších dnech rozeslány podklady z jejich škol a dále výstupy projektu MAP. 

Pan Horák poděkoval jménem realizačního týmu projektu MAP II za vstřícnost a spolupráci a závěrem také 

popřál zúčastněným starostům za MAP II prožití klidného léta. 

 

Konzultační den – paní Slezáková 

Členské schůze MB se bohužel nemohla zúčastnit paní Slezáková, která se omluvila z rodinných důvodů. MB 

ale potvrdila, že na podzim, konkrétně v září 2021, plánuje uskutečnit konzultační den v Novém Městě na 

Moravě v rámci problematiky aktuálně platných obecně závazných vyhlášek. Jakmile bude stanoven oficiální 

termín, bude MB obce informovat. Paní Slezáková plánuje také účast na další členské schůzi MB, plánované 

na říjen 2021. 

 

Skutek roku 2020 – nominace pana Peňáze do ankety KV 

Mikroregion Bystřicko nominoval v minulém roce do ankety Kraje Vysočina – Skutek roku, pana Peňáze, který 

se významným způsobem zasadil o vítězství Chudobínské borovice v anketě Evropský strom roku.  

Veřejné hlasování v anketě probíhalo již od 1.3. do 31.3.2021 a v průběhu měsíce května byly zveřejněny 

výsledky dané ankety. Nominace pane Peňáze bohužel nezvítězila v dané kategorii.  

Paní Dočkalová navrhovala přítomným možnost další nominace pana Peňáze do jiné ankety. Dle slov pana 

Stalmacha ještě vyčkáme na vyhodnocení dalších ocenění, ve kterých je aktuálně pan Peňáz nominovaný. 

 

Stížnost obcí na nekvalitu pozemního vysílání po přepnutí na DVB-TV2 

Paní Kunčíková, starostka městyse Štěpánov nad Svratkou, zaslala již v minulosti společnou Stížnost 

některých obcí na nekvalitu pozemního vysílání po přepnutí na DVB-T2. Z došlého vyjádření od České televize 

a Českých radiokomunikacích ale vyplynulo, že se s danou problematikou musí obce spíše obrátit na Český 

telekomunikační úřad, který je hlavním koordinátorem přechodu na standard DVB-T2. Problém by dle 

současných zpráv měly vyřešit tzv. dokrývače signálu. V současné chvíli se ale ještě čeká na vyjádření Českého 

telekomunikačního úřadu, který paní Kunčíková již kontaktovala. 
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Elektronická spisová služba  

Na základě podnětu pana Prudkého (obec Rovečné) prověřil MB novou povinnost, která by se měla týkat 

zřízení spisové služby v elektronické podobě pro všechny obce MB od příštího roku. Mikroregion se v této 

věci obrátil na paní Slezákovou (MVCR), která prověřila danou situaci. Ta prozatím tvrzení o nové povinnosti 

vyvrátila.  

Dle slov pana Horáka (místostarosta Bystřice n. P.) zřizuje Město Bystřice n. P. elektronickou spisovou službu 

již pro většinu obcí ORP, tudíž by se patřičná povinnost týkala asi jen některých obcí.  

Pan Prudký dále MB informoval o aktuální tvorbě webových stránek spisum.cz, které by mohly v budoucnu 

sloužit jako spisová služba pro obce za výhodnější cenu. Z důvodu, že se pan Prudký schůze nemohl zúčastnit 

osobně, odkládáme uvedené téma na konání další členské schůze MB, na kterém může starostům poskytnout 

doplňující informace o dané službě. 

 

Nákup elektřiny v roce 2021 

V rámci tohoto bodu byla řešena otázka nákupu elektřiny. Zemní plyn má MB na rok 2022 již vyřešen, jelikož 

smlouvu s Innogy obce uzavřely již v minulém roce na dva roky. 

V současné chvíli se již řeší cena elektřiny s E.ONem na rok 2022, která v současnosti mírně vzrůstá. Město 

ještě vyčkává na sníženy ceny. V rámci cenové nabídky oslovuje pan Horák pravidelně pana Havlíčka (nového 

zaměstnanec E.ONu, který převzal agendu po paní Kampové). Pokud by ze strany Města došlo k akceptaci, 

budou obce MB o cenové nabídce informovány. 

 

Střet zájmů – Centrální registr oznámení  

Z hlediska zákona o střetu zájmů musí být do 30.6.2021 na stránkách http://cro.justice.cz podáno průběžné 

oznámení ze strany veřejných funkcionářů – tj. starostů, místostarostů a členů rady (neuvolnění členové 

zastupitelstva oznámení nepodávají, pouze uvolnění, viz. https://justice.cz/web/msp/verejny-funkcionar-

zivotni-situace). Období, za které se průběžné oznámení podává, je od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

 

Výsadba stromů na Bystřicku 

V tomto bodě bylo obcím připomenuto nahlašování počtů zasázených stromů v rámci vítězství Chudobínské 

borovice v anketě Evropský strom roku. Mikroregion se zde zavázal k výsadbě stromů dle počtu obdržených 

hlasů. Celkově musí tedy obce MB zasázet 47 226 ks. V současné chvíli máme vysázeno cca 27 tis. ks stromů. 

Paní Dočkalová připomenula obcím nahlašování kusů zasázených stromů v rámci dobrovolnické výsadby na 

Bystřicku, a to prostřednictvím e-mailu: info@regionbystricko.cz. 

 

Informace od kolegů ze Slovenska 

V rámci schůze předal pan Pokorný přítomným starostům informace a pozdravy od našich slovenských 

kolegů, které velice mrzí, že současná doba nepřeje našemu společnému setkání, které se mělo uskutečnit již 

mailto:info@regionbystricko.cz
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v minulém roce. To plánovali již v letošním roce v květnu/červnu, ale za stávajících podmínek to stále není 

možné. Další možností je setkání na podzim, konkrétně v září, kdy by měla být většina obyvatel proočkována 

a nebude tak nic bránit společnému setkání. V případě stanovení oficiálního termínu setkání, budeme obce 

MB informovat. 

 

Finanční příspěvky od obcí v rámci výstavby domova Pomněnka v NMNM 

Dané téma k diskusi vyvstalo z dotazu jedné členské obce týkající se přijaté žádosti o poskytnutí finančního 

příspěvku v rámci výstavby domova Pomněnka v NMNM, která chodí v současnosti obcím mikroregionu. Dle 

reakcí některých starostů byl finanční příspěvek dané organizaci, konkrétně Diakonii ČCE – Myslibořice, již 

poskytnut. V rámci diskuse zazněly spíše doporučení v rámci podpory sociálních služeb působících na území 

ORP Bystřice nad Pernštejnem. Někteří starostové jsou také toho názoru, že příspěvek by se měl dané 

organizaci poskytovat až v souvislosti s využíváním již existující služby poskytované pro občana dané obce, a 

ne již při samotné výstavbě domova, kterou by měl zajišťovat převážně stát. Poskytnutí finančního příspěvku 

záleží ale samozřejmě pouze na dané obci. 

 

Rekonstrukce historické jízdy T. G. Masaryka 

V rámci diskuse nás pan Uhlíř (starosta obce Býšovec) seznámil s podrobnými informace o konání a průběhu 

akce, která se uskuteční již v sobotu dne 19. 6. 2021. Konkrétně se jedná o rekonstrukci historické jízdy 

prvního Československého prezidenta Tomáše Garrique Masaryka po Horácku, který ji mj. historicky 

uskutečnil již v roce 1928. Závěrem tohoto bodu pozval přítomné starosty k osobní účasti v rámci slavnostní 

jízdy, která povede mj. přes některé obce/města MB (Bystřice n.P., Býšovec-Smrček, Věchnov ad.). 

 

Pochybné zprávy v DS obcí 

Na základě informací od pana starosty z obce Býšovec byly prověřeny hromadné zprávy, které přišly do DS 

obce, a to konkrétně od paní Dr. Timové a od pana plk. MUDr. Jaroslav Ruse. V přiložených dokumentech se 

opakovaly sdělení na základě zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím. V dopisech se také 

hovořilo o organizované zločinecké skupině ovládající soustavu státního zastupitelství za použití BRADAVICE 

(Bypass of Rights and Absolute Damage of Any Viable Innocent Civilisation and Economy/ Obcházení práv a 

absolutní poškození jakékoliv životaschopné nevinné civilizace a ekonomiky).  

Paní Dočkalová se v rámci této problematiky obrátila na pana Roda (MěÚ BnP– vedoucí odboru správního a 

školství) a také na SMO. Samotná Bystřice již dokumenty také obdržela a nabývají dojmu, že se jedná o 

podvodné zprávy, na které nebude město nijak reagovat. Od SMO bylo poskytnuto vyjádření z Odboru 

veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, ve kterém se zmiňuje o věcném nevyřizovaní zaslaných 

dokumentů. Celé znění vyjádření MV bylo obcím přeposláno dne 20.5.2021 prostřednictvím e-mailu.  
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Geocaching 

Na závěr schůze se otevřelo také téma Geocachingu, na které nás přivedl pan Stalmach (starosta obce Vír). 

Jedná se o aplikaci (hru), díky které mohou hledat návštěvníci daného turistického cíle různé předměty, 

provádět dané úkoly apod., a to s pomocí GPS. Jedním z takových cílů by mohly být např. zříceniny, kterých 

se nachází na území Bystřicka větší množství.  

Dle názoru většiny starostů by se dané téma mělo řešit spíše individuálně, dle turistických cílů dané 

obce/města, dále také dle finančních možností obce, a to s Turistickým informačním centrem, popř. 

s destinační společností Koruna Vysočiny, tedy s organizacemi, které jsou zaměřeny převážně na oblast 

turistiky a cestovní ruchu.  

 

9. Závěr jednání 

Po diskusi poděkoval pan Pokorný všem přítomným za účast a druhou členskou schůzi v roce 2021 ukončil. 

Poděkoval také mj. panu Tvarůžkovi, starostovi z obce Strážek, za poskytnutí prostor OÚ, kde se dnešní schůze 

konala a předal mu následně závěrečné slovo. Pan Tvarůžek poděkoval také přítomným za účast na členské 

schůzi a zároveň přítomným poskytl radu týkající se řešení zahradnických úprav, kterou aktuálně řešil ve své 

obci. Pokud by někdo ze starostů tedy v budoucnu řešil podobný problém, doporučuje k zmíněné úpravě 

objednat firmu Zahradnické úpravy z Náměště nad Oslavou. Na konci schůze poskytl některým zúčastněným 

starostům také osobní prohlídku zahradnických úprav realizovaných v obci Strážek. 

 

 

 

 

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

         Josef Havránek                                     Jiří Veselý    Libor Pokorný      

  starosta obce Moravecké Pavlovice                       starosta obce Věžná                             předseda mikroregionu 

 

 

 

Zapsala: 

  ……………………………………. 

          Jitka Dočkalová 


