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2. 3. 2017 v 16:00 hod., Zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P. 

 
 

• 23 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Moravecké 

Pavlovice, Nyklovice, Radkov, Rodkov, Rozsochy, Rožná, Strachujov, Strážek, Sulkovec, Ubušínek, 

Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Vír, Zvole, Ždánice) 

• 5 hostů (Jiří Nykodým, Ing. Jarmila Zemanová, Jan Zítka, Petr Štarha, Pavel Suchan) 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Zákon o pozemních komunikacích – 16:10 Jiří Nykodým z MěÚ, povinnosti obcí  

4. Memorandum za zachování tmavé noční oblohy – 16:45 Jan Zítka (iniciativa Bystřická obloha) a 

Pavel Suchan (problematika světelného znečištění) 

5. MAS zubří země – 17:00 Ing. Jarmila Zemanová (aktuální informace o činnosti a výzvách) 

6. Hospodaření MB – Rozpočet na rok 2017, darovací smlouvy (schválení), Změna člena Předsednictva 

7. Majetek MB -  Zpráva o průběhu inventarizace (schválení) 

           - nákup nového vybavení (hrad a stan) + poplatky za půjčení 

8. Činnost CSS – kontrola povinností obcí dle zákona č 106/1999 Sb., dle zákona č.128/2000 Sb. a 

zákona č. 500/2004 Sb. a novela zákona č. 250/2000 Sb. 

9. Diskuse a další organizační záležitosti – nákup systému Codexis,  

          - mzdový systém pro MB 

- kurz první pomoci (zájemci a termíny) 

- evidence majetku obcí (sdílení) 

- témata vzdělávání starostů pro KV 

- aktualizace pravidel Nositel tradic 

10. 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, přivítal všechny starosty a také hosty, kteří již byli 

přítomni.  

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

Předseda Libor Pokorný seznámil přítomné s obsahem dnešní schůze dle zaslaného programu a navrhnul 

změnu v programu členské schůze v podobě přesunu jednoho z bodů, a to sice z bodu 4. na bod 7., 

změněný program byl jednohlasně schválen. 

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

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

Tatíčková (Blažkov) a Jiří Sklenář (Velké Janovice). 

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

3. Zákon o pozemních komunikacích 

Předseda Libor Pokorný předal v úvodu slovo panu Jiřímu Nykodýmovi, který jako zástupce Odboru dopravy 

a silničního hospodářství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem přišel informovat starosty o novelách v zákonu o 

pozemních komunikacích (příloha č. 1).  

Evidence pozemních komunikací – zákon rozeznává několik kategorií pozemních komunikací – správa 

místních komunikací padá zcela na obec, která v této záležitosti vystupuje jako silniční správní úřad z pozice 

vlastníka. Obec jako vlastník má povinnost tyto komunikace evidovat. Aby mohla být komunikace zařazeno 

do místních komunikací, musí proběhnout správní řízení. Důležité je mít zpracovaný pasport místních 

komunikací, který slouží pro účely evidence. Ty jsou ale dnes bohužel z 90 % nepoužitelné. Komunikace také 

musí mít příslušné zařazení do kategorie, pokud chci zařadit něco nově, opět musí proběhnout správní 

řízení. Platný pasport je pro obce důležitý také z hlediska dotačních žádostí, bývá jednou z požadovaných 

příloh. Pokud pasport chybí nebo není aktuální, vystavuje se obec riziku vrácení dotace. Kromě firmy může 

pasport vypracovat také sama obec na základě správního řízení dle vyhlášky č. 104/1997 a zákona 500/2004 

Sb..  

Připojování pozemních komunikací – stavební úřad nemůže vydat stavební povolení, kde není povolena 

přípojka na komunikaci. Správní řízení dle z. 500/2004 Sb. Rozhodnutí musí být v plném znění, musí být 

zdůvodněno, proč to bylo povoleno + správní poplatek 500 Kč. Udělení povolení je svěřeno příslušným 

silničním správním úřadům. Účastníkem řízení nemusí být vlastníci pozemků, přes které se případně 

nemovitost připojuje na komunikaci. 

Obecní uzavírky a objížďky – silniční správní úřady v této věci jsou obce. Ve stávající právní úpravě přísluší 

rozhodovat obcím o těchto omezeních na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
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komunikacích. Správní úřad žádost o uzavírce projedná s vlastníkem, resp. vlastníky komunikací na nichž má 

být povolena uzavírka a nařízena objížďka a dále s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena 

uzavírka nebo nařízena objížďka. Podkladem pro povolení uzavírky je stanovení dopravního značení. Musí-li 

obec udělat uzavírku a musí stanovit objížďku po komunikaci I., II. a III. třídy, potřebuje stanovisko od ORP i 

od KrÚ KV. Rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek, což znamená, že není nutné čekat na nabití právní 

moci.  

Zvláštní užívání –  pro toto zvláštní užívání je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu, pro 

povolení je však nutný i souhlas vlastníka. Jedná se zejména o uložení, např. sítí, a stavební práce na silnici, 

což jsou ale dvě odlišné věci.  

Uložení = Správním řízením povolujeme, že tam ta síť může být uložena, ale nezakládá to povolení 

k potřebným stavebním pracím. Na stavební práce musí být nové správní řízení. Je potřeba mít stanovisko 

od policie a souhlas vlastníka komunikace. Je dobré mít také souhlas vlastníka pozemku, pokud je podklad 

pod komunikací ve vlastnictví soukromé osoby.  

Stavební práce = zvláštní kategorie užívání. Dojde-li k omezení provozu na komunikaci, může s tím souběžně 

běžet i řízení o uzavírce. Pokud bude komunikace částečně průjezdná, stačí vyjádření trojkové obce. Pokud 

policie vyjádří souhlas s vedením vodovodu (s projektovou dokumentací) pak to nestačí, musí být výslovně 

souhlas s uložením.  

Do zvláštního užívání spadají i různé sportovní a kulturní akce odehrávající se na komunikacích, umístění 

reklam podél komunikací apod.  

Silniční vegetace – dříve vegetace nebyla vůbec součástí průjezdního úseku, to ale v dnešní době již neplatí. 

Spadá tedy pod povinnost vlastníka komunikace. Budu-li chtít žádat o souhlas o povolení kácení silniční 

vegetace, potřebuji povolení dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Návrh musí podat vlastník komunikace, 

vlastník pozemku, případně policie, pokud se jedná o obecné ohrožení. Obec může u místní komunikace 

podnět ke kácení vydat i sama. Silniční správní úřad pak vydá své stanovisko (v případě obce si ho musí 

vydat obec sama, jde-li o její komunikaci). Obec tedy sama vydává souhlas s kácením u místních 

komunikací, u jiných nutné řešit s ORP. Obec si ale také může diktovat podmínky, např. za jeden skácený 

strom, vysadit dva nové apod. 

Libor Pokorný poděkoval za vyčerpávající informace a předal slovo paní Zemanové, aby se ujala dalšího 

bodu v programu.   

4. MAS Zubří země 

V tomto bodě byli přítomní seznámeni zejména s novinkami v rámci činnosti MAS Zubří země a s nově 

chystanými výzvami. Starostům byla promítnuta prezentace obsahující všechny zásadní informace 

ohledně chystaných i aktuálních výzvách MAS (příloha č. 2). Paní Zemanová v úvodu starostům 

připomenula, jaké území MAS Zubří zemi tvoří a shrnula dosavadní činnosti od roku 2014, přes současnost 
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až po rok 2023, kdy by mělo končit rozdělování získaných finančních prostředků prostřednictvím MAS. 

Během tohoto období by měly být rozděleny finanční prostředky z několika operačních programů, a to 

z PRV, OPZ, IROP a OPŽP. V těchto programech bude MAS poskytovat žadatelům poradenství a 

metodickou pomoc. Přítomní byli také seznámeni s jednotlivými Programovými rámci a s jejich 

jednotlivými opatřeními, že kterých bude možné čerpat dotace dle alokace. Současně byl představen také 

harmonogram výzev, který počítá s tím, že pro rok 2017 bude celkem vyhlášeno asi 14 výzev, z nichž první 

je již vyhlášena a žadatelé tedy mohou pomalu začít podávat své žádosti (příloha č. 3). V rámci této první 

výzvy je možné žádat zejména na modernizaci zemědělského podnikání, zemědělskou produkci a 

potravinářství, modernizaci nezemědělského podnikání a na lesní hospodářství a příbuzné obory (více 

podrobností naleznete v příloze č. 2 a 3 tohoto zápisu, kde jsou obsaženy i stručné informace k výzvám č. 

2 - 4). Paní Zemanová také krátce představila systém financování MAS Zubří země od roku 2013 a nastínila 

situaci v roce letošním. Organizace je financována kromě evropské dotace z PRV, OPTP, především 

z krajské dotace a z finančních darů členských Mikroregionů, z nichž dlouhodobě největším dárcem je 

Mikroregion Bystřicko, za což přítomným poděkovala. Současně také poděkovala za finanční podporu obci 

Střítež, která MAS poskytla půjčku na provoz do doby sepsání smlouvy o poskytnutí dotace, kterou 

v současné době již MAS vlastní. Závěrem byl krátce představen také rozpočet organizace, který byl pro 

tento rok stanoven jako vyrovnaný v celkové výši 2 177 000 Kč. Závěrem předseda poděkoval paní 

Zemanové za účast na dnešní schůzi a za sdělené informace.  

5. Hospodaření MB 

Předseda DSO seznámil přítomné starosty s připraveným rozpočtem na rok 2017 (příloha č. 4). Tento 

rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný v celkové výši 1 582 787,07 Kč. Rozpočet o této celkové částce vychází 

zejména ze zapojení DSO Mikroregion Bystřicko do projektu CSS Svazu měst a obcí ČR. Rozpočet byl před 

konáním této schůze všem zaslán k seznámení a vyvěšení na úředních deskách dle zákona č.128/2000Sb. o 

obcích. Současně byl také dne 9. 2. 2017 umístěn na web. stránku Mikroregionu Bystřicko – 

www.bystricko.cz. Do položek Příjmů ve výši 1 582 787,07 Kč jsou zařazeny členské příspěvky od obcí na rok 

2017, příspěvek na realizaci projektu CSS od SMO ČR, sponzorský finanční dar od společnosti E.ON, Kraje 

Vysočina, spoluúčast obcí na projektu Bystřicko čte dětem a Letní kino 2016, zůstatek z roku 2016.  

Do položek Výdajů ve výši 1 582 787,07 Kč jsou zařazeny kancelářské potřeby, stolní kalendáře, účetní 

služby, poštovné, telekomunikační a bankovní poplatky, ostatní služby, projekt CSS (mzdy, odvody, 

spoluúčast), Bystřicko čte dětem, publikování v novinách Bystřicko, kancelářské práce obce Rozsochy – 

účetnictví, IT servis, společné vybavení, dar pro MAS Zubří země, dar pro Kumšt o.s. na fotografickou soutěž 

Zrcadlení 2017, společné akce - Letní kino a Hry bez hranic, rezerva.  

Přítomní tedy byli seznámeni s jednotlivými položkami rozpočtu. Nikdo z přítomných neměl žádné námitky, 

a tak předseda Mikroregionu přistoupil k hlasování o jeho schválení. Rozpočet byl schválen jednohlasně.  

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 
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Dalším tématem tohoto bodu byly darovací smlouvy. Tyto dary jsou poskytovány opakovaně a každoročně. 

Jednalo se o dar v hodnotě 45 000 Kč pro organizaci MAS Zubří země, o.p.s. (příloha č. 5) a dar v hodnotě 

10 000 Kč pro KUMŠT o. s. (příloha č. 6). Připomínáme, že na webu www.fotosoutez-bystricko.cz/archiv jsou 

umístěny soutěžní fotografie z okolí Bystřicka. Pokud budou mít obce zájem nějaké fotografie umístit na 

svůj web, leták atd., jsou k dispozici zdarma (Mgr. Milada Krásenská - tel.: 777 553 058, email: 

info@fotosoutez-bystricko.cz). Případně se můžete obrátit na naši kancelář. Na uveřejněné fotografii bude 

uveden autor a název fotografie.  Oba dary byly jednohlasně schváleny. 

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

 

Změna člena předsednictva – Členská schůze Mikroregionu Bystřicko schvaluje nového starostu obce 

Rozsochy pana Josefa Smolku novým členem Předsednictva Mikroregionu jako nástupce pana Augustina 

Holého.  

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

6. Majetek MB 

Prvním bodem tohoto tématu byla Zpráva o průběhu inventarizace (příloha č. 7). Libor Pokorný přítomné 

seznámil s průběhem Inventarizace majetku Mikroregionu Bystřicko a se Zprávou z 

provedení inventarizace majetku, při které nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Inventarizace 

majetku tedy byla zcela v pořádku a Zpráva byla schválena všemi přítomnými.  

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

Jak již bylo projednáváno na předchozí prosincové schůzi, MB chce koupit nový majetek v podobě velkého 

skákacího hradu a party stanu. Majetek bude sloužit pro potřeby obcí. V předchozích jednáních byl 

domluven cenový strop, který byl 100 000 Kč na pořízení skákacího hradu a 35 000 Kč na party stan. Na 

základě těchto cenových hranic byla vytvořena nabídka (příloha č. 8), která byla předložena již na 

předsednictvu a současně s pozvánku na dnešní schůzi také ostatním obcím. Předsednictvo vybralo ze čtyř 

nabízených hradů a čtyř stanů vždy jeden, který byl předložen na schůzi. Předsednictvo navrhlo členské 

schůzi koupit skákací hrad „Indián“ v ceně necelých 100 000 Kč. K zakoupení byl také doporučen party 

stan o rozměrech 6x12 m PVC Premium v ceně 28 400 Kč + náklady na přenos a uskladnění. Tato 

doporučení byla předložena na členské schůzi. Slova se ujal starosta obce Vír, který oslovoval další 

starosty s prosbou o prostor na uskladnění nově zakoupeného majetku. Padl i návrh zakoupit místo 

beden/obalů na majetek také malý vozík, který by sloužil na převoz. Prozatím jedinou nabídku poskytl pan 

Mgr. Josef Vojta za město Bystřice nad Pernštejnem, ten nabídl prostory kotelny na sídlišti I. a kotelny na 

sídlišti II. Otázka byla zatím ponechána na jednání příští členské schůze až na základě rozměrů nově 

zakoupeného majetku. Starosta obce Strážek také navrhoval, zda by nešel koupit nějaký malý jeřábek na 

nakládání, tato možnost bude prověřena. Dále bylo řešeno, jaká bude cena půjčování nového skákacího 

hradu a party stanu. Návrh byl 1000 Kč za party stan a 1 500 Kč za skákací hrad. Poté nechal předseda DSO 

starosty hlasovat o zakoupení doporučeného stanu a hradu a také o cenách půjčovného: 1 000 Kč/ stan a 

1 500 Kč/skákací hrad. Obě hlasování dopadla stejně, všichni přítomní byly pro.  

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 
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7. Memorandum za zachování tmavé noční oblohy 

Již na začátku schůze byla schválena změna programu. V sedmém bodu jednání bylo tedy projednáváno 

téma Memorandum za zachování tmavé noční oblohy. Předseda Mikroregionu seznámil přítomné 

okrajově se smyslem projektu a poté předal slovo panu Zítkovi. Pan Jan Zítka byl na schůzi pozván za 

inciativu Bystřická obloha a společně s ním také přijel pan Pavel Suchan (český astronom a držitel titulu 

Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy) a Petr Štarha. Pan Zítka ve zkratce představil jejich projekt a 

následně předal slovo Panu Suchanovi. Ten měl pro starosty připravenou prezentaci, která obsahovala 

velmi zajímavé informace (příloha č. 9). Prezentace začala informací, že TMA vlastně není samozřejmostí. 

Následovalo vysvětlení jak a proč by mělo svítit veřejné osvětlení (pouze směrem dolů k zemi), také jaké 

světla by měla být použita (teplá žlutooranžová). Celou prezentaci doplňovaly fotky osvětlení ve městech, 

fotografie z vesmíru, na kterých bylo krásně vidět vyspělá (velmi osvětlená) místa a naopak. Na různých 

mapách také bylo ukázáno, kde je jaké světelné znečištění a také vysvětlení komu toto znečištění škodí. 

Prezentace byla velmi poučná a zajímavá a měla by starostům dorazit email od pana Jana Zítky společně 

s nabídkou předání dalších informací i těm, kteří se členské schůze nemohli zúčastnit. Po této prezentaci 

poděkoval předseda Libor Pokorný za předání informací a vznesl několik dotazů. Nejdříve ho zajímalo, zda 

by iniciativa mohla vytvořit nějaký informační letáček, který by starostové mohli předat svým občanům 

(např. do schránek). Bylo mu sděleno, že něco takového je možné. Dále se pan Pokorný ptal, jestli by se 

dala vyjednat ekonomická podpora zdraví nezávadných svítidel (těch s teplým žlutooranžovým světlem). 

Pan Suchan přislíbil, že jeho požadavek bude tlumočit v rámci meziresortní komise, současně sdělil, že 

jednají se SMO ČR o vzniku manuálu pro starosty obcí, ve kterém budou uvedeny principy osvětlování 

obcí. Starosta obce Vír ještě doplnil, že u nich se již běžně na noc zhasíná, což vede i k finančním úsporám 

obce. Poté dal pan Pokorný hlasovat, zda se jako Mikroregion Bystřicko k memorandu chtějí starostové 

připojit. Podpis tohoto memoranda však starosty k ničemu nezavazuje. Návrh byl tedy jednohlasně 

odsouhlasen.  

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

8. Činnost CSS 

Program pokračoval tématem činnosti CSS. Slovo dostala Mgr. Veronika Palečková, manažerka projektu, 

která informovala o současném stavu CSS a novinkách, které by měly být v brzké době realizovány. 

V následujících měsících by měla začít probíhat, na základě zavedení nové agendy centra CSS, kontrola 

všech dokumentů na jednotlivých obecních úřadech, které podléhají zákonu č. 106/1999 Sb., č. 128/2000 

Sb. a zákonu č. 500/2004 Sb. (příloha č. 10). Současně s touto novou agendou se nyní jedná o zavedení 

nové aktivity, která by zaměstnancům CSS umožnila poskytovat pomoc a metodickou podporu se 

zpracováním veřejných zakázek malého rozsahu. Během měsíce března by DSO mělo obdržet dodatek k již 

dříve uzavřené projektové smlouvě, který by znamenal nejen zavedení nové služby pro starosty obcí, ale 

také zvýšení celkových úvazků zaměstnanců centra o 0,6 dohromady. Zavedení této nové aktivity bylo 

jednohlasně odsouhlaseno. 

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 
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9. Diskuse a další organizační záležitosti 

Nákup systému Codexis 

V tomto bodě diskuze bylo přítomným připomenuto, že v nedávné době probíhalo online dotazování, 

které obce by měly zájem využívat služby právního poradenství prostřednictvím zaměstnanců 

Mikroregionu, kteří by si pro tento účel pořídili do kanceláře software Codexis.  Tento software sdružuje 

všechny zákony potřebné pro správné fungování obcí a jejich samosprávy a udržuje je stále aktuální. 

Vzhledem k tomu, že většina obcí, které na anketu odpověděly, byly buď pro nákup softwaru nebo pro 

možnost možná (dle podmínek), byli přítomní seznámeni s cenami a podmínkami nákupu. Některé obce 

se vyjádřily, že je pořízení příliš drahé a zbytečné, některé zase, že by službu využívaly. Ještě tedy byla 

navrhnuta možnost prověření přístupu přes město Bystřice nad Pernštejnem, které systém vlastní. Finální 

nabídku obce obdrží k vyjádření ihned, jak ji bude mít Mikroregion k dispozici.  

Mzdový systém pro MB 

Tento bod bude projednán na příštím předsednictvu Mikroregionu Bystřicko a členské schůzi dán na 

vědomí během května/června na další schůzi.  

Kurz první pomoci 

Součástí diskuze také bylo zjistit zájem o kurz první pomoci, který by mohl proběhnout v měsíci dubnu či 

květnu. Starostové by více přivítali kurz pro svoje obce, kterých by se mohli zúčastnit občané. Kurz první 

pomoci je prozatím plánován pouze pro starosty a místostarosty obcí, další možné termíny je možné 

domlouvat individuálně. O kurz první pomoci má zájem 11 starostů, kteří se zúčastnili schůze. Nyní bude 

nabídka poslána i dalším starostům a následně zajištěn termín a místo pro tento kurz. Kurz bude zajišťovat 

paní doktorka Brodinová z novoměstské nemocnice, která tyto kurzy přednáší pravidelně včetně 

praktického nácviku účastníků.  

Evidence majetku obcí  

V tomto bodě bylo finálně dohodnuto, že obce obdrží odkaz, na kterém buď ony samy vyplní do tabulky 

majetek, který jsou ochotny sdílet s ostatními členy našeho Mikroregionu, nebo tyto předměty zašlou 

formou seznamu na email mikroregionbystricko@centrum.cz a zaměstnanci DSO již tabulku o zaslané 

předměty doplní sami. Evidence tohoto majetku bude sloužit výhradně pro potřeby Mikroregionu a 

členských obcí. Soupis bude sloužit pro případ, že některá obec bude potřebovat zapůjčit určité vybavení, 

které sama nevlastní. Tabulku k vyplnění (zatím obsahuje majetek Mikroregionu) naleznete v případně 

potřeby na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cz5r_-Y4TxKgF9jrVH-

lwdS3w8C41lQGir2Y4G3zvz4/edit?usp=sharing 

Témata vzdělávání starostů pro KV 

Libor Pokorný přítomné seznámil s tím, že na Kraji Vysočina proběhlo jednání ohledně možnosti zajištění 

bezplatných školení pro naše obce na jimi vybraná témata. Přítomní byli vyzváni, aby co nejdříve zaslali na 

mailto:mikroregionbystricko@centrum.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cz5r_-Y4TxKgF9jrVH-lwdS3w8C41lQGir2Y4G3zvz4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cz5r_-Y4TxKgF9jrVH-lwdS3w8C41lQGir2Y4G3zvz4/edit?usp=sharing


8 / 8 

 

email Mikroregionu požadovaná témata školení, pokud tak ještě neučinili. Poté budou témata zaslána na 

KV, kde bude projednáno, které z nich bude Kraj moci zajistit a kdy. O výsledku budou starostové včas 

informováni.  

Aktualizace pravidel Nositele tradic 

Starostové byli informováni, že v současné době dochází k úpravě pravidel udělování titulu Nositel tradic 

Bystřicka. Požadavek starostů v tomto směru byl zejména změnit pravidlo udělování finanční odměny 

oceněnému. Nově by mělo být jasně dané, že polovinu finančního příspěvku daruje Město Bystřice nad 

Pernštejnem a polovinu Mikroregion Bystřicko a ne obec, ze které je oceněný. Změna je žádoucí vzhledem 

k tomu, že se jedná o organizace, které každoročně titul udělují a vyhlašují. O nových pravidlech budou 

všichni včas informováni. 

Novela zákona č. 250/2000 Sb. 

Posledním velice důležitým bodem byla diskuze ohledně novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. V rámci této novely se mění pravidla zveřejňování rozpočtů, 

střednědobého rozpočtového výhledu, rozpočtového provizoria, rozpočtových opatření i závěrečného 

účtu pro obce i DSO. Obce mají povinnost tuto novelu uvést do praxe nejdéle měsíc od nabytí účinnosti 

novely č. 24/2017 Sb., tedy do 23.3.2017. Nově musí být na úředních deskách obcí zveřejněna informace, 

kde lze ke všem výše zmíněným dokumentům přistoupit jak v elektronické, tak v listinné podobě. Více 

informací naleznete v příloze č. 11 a 12. 

 

Závěrem bylo ještě starostům sděleno, že vzhledem k ukončení těžby uranové rudy, je uvažováno, že část 

pozemků bude ponechána a využije se jako průmyslová zóna. Dále byli informováni, že společnost SÚRAO 

podalo pozdě žádost o další průzkumné práce na vybudování úložiště, takže bude výzkum pravděpodobně 

ukončen.  

10. Závěr 

Na konci diskuse Libor Pokorný poděkoval všem zúčastněným za účast a první schůzi v roce 2017 ukončil.  

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
      Mgr. Petra Tatíčková                       Jiří Sklenář           Libor Pokorný 

                                                                                                                                  předseda mikroregionu                                                                                                          

Zapsala: 

 

………………………………. 
     Mgr. Veronika Palečková 


