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20. 4. 2017 v 18:00 hod., Zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P. 

 
 

• 22 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, 

Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Radkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., 

Ubušínek, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Zvole, Ždánice) 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Dodatek ke smlouvě se SMO ČR – nová aktivita v projektu CSS týkající se VZMR (změna úvazků) 

4. Audit hospodaření MB - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 

5. Diskuze – Žádost o sponzorský příspěvek Jásalka Band, z.s. 

     – Hry bez hranic – termín 

     – Pravidla pro půjčování party stanu 

     – Memorandum 

6. Závěr jednání 

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

 

Z Á P I S 

1. Zahájení 

Předseda Libor Pokorný zahájil členskou schůzi v 18:00 a přivítal všechny přítomné starosty. 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

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

jednohlasně schválen. 

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

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

Ing. Pavel Kadlec (Dalečín), Jana Vrbková (Věžná). 

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



2 / 4 

 

3. Dodatek ke smlouvě se SMO ČR  

Předseda Libor Pokorný přítomné seznámil stručně s obsahem Dodatku (příloha č. 1) týkajícího se nové 

aktivity v projektu CSS, konkrétně veřejných zakázek. Jeho úvodní stručné informace doplnila Mgr. Veronika 

Palečková, která přítomným promítla krátkou prezentaci (příloha č. 2) obsahující stěžejní informace. 

Specialista na veřejné zakázky bude primárně pomáhat starostům se zakázkami malého rozsahu, mezi další 

pracovní náplň bude zejména patřit konzultace a oponování, hájení oprávněných zájmů obce, odborné 

poradenství a podpora, společensky odpovědné zadávání VZ, správa profilu zadavatele apod. Aby bylo 

možné tuto novou aktivitu starostům poskytnout, bude na tuto pozici ze strany SMO ČR financován úvazek 

0,6, který lze případně rozdělit na dva úvazky 0,3. Tento typ dělení úvazku bude využit i v případě 

Mikroregionu Bystřicko, kdy dojde k jeho rozdělení mezi dvě současné zaměstnankyně – Mgr. Veroniku 

Palečkovou a Bc. Michaelu Kolářovou. Budou tedy uzavřeny nové pracovní smlouvy, které budou platné po 

celou dobu realizace projektu, tzn. do 30.6.2019. V souvislosti se změnou úvazků bude také nově 

zaměstnán předseda DSO Libor Pokorný na úvazek 0,3 na pozici Specialista pro rozvoj mikroregionu. Jedná 

se o pozici, kterou bude sdílet se zaměstnankyní Bc. Kolářovou, která tento úvazek původně sdílela s Mgr. 

Palečkovou. V souvislosti s novou aktivitou budou zaměstnanci absolvovat čtyřdenní školení v Táboře, 

které proběhne od 22. do 25.5.2017 (v těchto dnech bude tedy kancelář Mikroregionu uzavřena), dále 

stáž ve společnosti, která již dlouhodobě realizuje veřejné zakázky a následné tematické setkání, kde budou 

sdíleny zkušenosti z absolvované stáže. Následovat budou také e-learningy a různá tematická školení.  

Další změna, která nastane v souvislosti s podpisem dodatku, se bude týkat navýšení spoluúčasti DSO na 

projektu SMO ČR. Tato spoluúčast bude navýšena o částku cca 2 500 Kč měsíčně bez DPH. V současnosti 

činní výše spoluúčasti pro naše DSO jednou za tři měsíce přibližně 20 000 Kč, nově bude tato částka 

dosahovat cca 29 000 Kč s DPH/3 měsíce. Na krytí zvýšených mzdových výdajů však bude svazek také 

dostávat zálohu, která bude vyplácena vždy předem. První bude přibližně ve výši 105 600 Kč na 4 měsíce 

dopředu.  

Vše ostatní zůstává dodatkem nezměněno, nemění se tedy ani délka udržitelnosti projektu, ta je stále 

stanovena na 1 rok, tedy do 31.7.2020.  

Po seznámení přítomných se stěžejními změnami v projektu bylo vyvoláno hlasování o schválení Dodatku ke 

smlouvě se SMO ČR, kterou Mikroregionu Bystřicko uzavřel 14.6.2016.  

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

Dodatek ke smlouvě byl tedy jednohlasně schválen.  

4. Audit hospodaření MB 

Předseda DSO seznámil přítomné starosty s tím, že dne 23.3.2017 proběhl audit hospodaření Mikroregionu 

Bystřicko. Dle závěrečné zprávy (příloha č. 3), s jejímž obsahem byli přítomní seznámeni, při tomto auditu 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  
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5. Diskuse a další organizační záležitosti 

Žádost o sponzorský příspěvek Jásalka Band, z.s. 

V tomto bodě diskuze byli přítomní seznámeni s obsahem žádosti o sponzorský příspěvek (příloha č. 4), 

kterou Mikroregion obdržel od kapely Jásalka Band, z.s.. Kapela má v plánu natočit hudební CD, které 

bude obsahovat klipy natáčené na významných turistických místech našeho regionu (Vítochov, Vírská 

přehrada, Zubštejn, vyhlídka Hraběcí stolek apod.). Z tohoto důvodu, jako podpora propagace regionu, 

byla diskutována možnost přispět na tvorbu tohoto CD. Starostka z Blažkova navrhla, aby MB vyšel této 

žádosti vstříc, zejména z toho důvodu, že s kapelou je dobrá spolupráce a dá se s nimi na všem domluvit. 

Další se k tématu vyjádřila starostka obce Věžná, která navrhla, že by kapela mohla zahrát na Hrách bez 

hranic 2017, jednalo by se pak o placenou produkci. Tento návrh byl starosty zvážen, ale přítomní se 

shodli, že by to asi pro takovouto kapelu nebylo příliš výhodné. Po kratší diskuzi, kde byla cítit vůle kapelu 

spíše podpořit, byla nakonec navržena částka ve výši 5000 Kč. Předseda dal o tomto návrhu hlasovat.  

Hlasování: Pro: 21    Proti: 0   Zdržel se: 1   Nehlasoval: 0 

Hry bez hranic 

V tomto bodě byl zejména řešen termín konání letošních Her bez hranic. Původně byl navrhován termín 

9.9.2017. Vzhledem k tomu, že v tomto termínu se má konat ještě poslední soutěž dětské hasičské ligy, 

byl nakonec navržen termín 16.9.2017. S tímto termínem souhlasil i starosta obce Dolní Rožínka, kde se 

budou letošní hry konat a přislíbil, že zajistí místní fotbalové hřiště. O konečném termínu však bude 

rozhodnuto na řádné členské schůzi koncem května. Starostové také brzy obdrží podmínky pro účast 

v Hrách bez hranic pro letošní rok. V souvislosti s tímto bodem bylo také diskutováno pozvání Slováků na 

návštěvu k nám do regionu. Přítomní se shodli na tom, že bude lepší je pozvat mimo konání Her bez 

hranic, protože celá soutěž je pak více sportovní. I to bude řešeno na květnové schůzi.  

Pravidla pro půjčování party stanu 

Součástí diskuze také bylo představení závazných pravidel (příloha č. 5) pro půjčování nového party stanu, 

který Mikroregion Bystřicko pořídil letos na jaře. Co se týká obsahu, nejvíce byl diskutován bod, kdo si 

tento stan může zapůjčit a za jakých podmínek. Nakonec po vzájemné diskuzi bylo navrženo, aby členské 

obce a jimi zřizované organizace sídlící na území Mikroregionu Bystřicko měly stejný nárok na zapůjčení 

stanu za stejných podmínek - vše na principu, kdo se dřív nahlásí, má přednost a bude mu stan zapůjčen. 

Těmto subjektům bude stanoven pronájem vybavení ve výši 1000 Kč na akci. Pro externí subjekty, 

nemající sídlo na území Mikroregionu Bystřicko, případně pro okolní obce, bylo navrženo, aby nájemné 

činilo 3000 Kč na akci s tou podmínkou, že je ze strany Mikroregionu možné zrušit výpůjčku vybavení 

nejpozději 3 týdny před konáním akce, pokud o termín projeví zájem místní subjekt. O tomto návrhu bylo 

následně hlasováno a byl jednohlasně přijat.  

Hlasování: Pro: 22    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 
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Memorandum o zachování tmavé noční oblohy 

V tomto bodě bylo přítomným oznámeno, že chystané memorandum (příloha č. 6) bude podepsáno 

předsedou svazku dne 26.5.2017 v rámci přednášky pana Grygara. Více informací bude uvedeno 

v novinách Bystřicko. Starostové obdrží také emailem pozvánku na přednášku (příloha č. 7).  

Změna stanov 

V rámci tohoto bodu bylo předsedou MB navrženo, aby došlo k novelizaci stanov Mikroregionu, do 

kterých by měla být nově zanesena možnost hlasování způsobem per rollam. Jedná se o způsob hlasování 

mimo zasedání členské schůze, které umožňuje členům hlasovat prostřednictvím technických prostředků 

(email, videokonference, internet apod.) nebo písemně poštou. Tento způsob bude projednán na členské 

schůzi koncem května/začátkem června.  

Koruna Vysočiny 

Přítomní byli seznámeni s proběhlou schůzkou ředitele destinační agentury Koruna Vysočiny, kdy se pan 

Mgr. Vladimír Vecheta sešel se zaměstnankyní MB Mgr. Veronikou Palečkovou. Na této schůzce iniciované 

panem Vechetou byly projednány možné způsoby navázání vzájemné spolupráce Mikroregionu 

s destinační agenturou, které by měly být založeny především na větší informovanosti a možném členství. 

Tento bod bude více projednán na květnové/červnové členské schůzi.  

Letní kino 

Závěrem byli přítomní informováni o schválení dotace na podporu Putovního letního kina pro rok 2017. 

Jedná se o dotaci z Kraje Vysočina v rámci MA21, kterou bude moci Mikroregion v letošním roce čerpat až 

do výše 60 000 Kč. V předchozích letech jsme mohli čerpat dotaci pouze do výše 40 000 Kč, což bylo 

způsobeno tím, že jsme byli v databázi realizátorů MA21 evidováni v kategorii Zájemci, ale protože jsme za 

minulý rok splnili kritéria pro postup do vyšší kategorie D, je možné čerpat větší finanční obnos a pořídit 

druhé ozvučení do kanceláře MB na promítání letního kina.  

10. Závěr jednání 

Místostarostka Moraveckých Pavlovic ještě přítomné pozvala na 3. ročník pochodu Mor. Pav. – Habří, 

který proběhne 27.5.2017, v závěru bude pro účastníky připraveno také občerstvení. Na konci diskuse 

Libor Pokorný poděkoval všem přítomným za účast a druhou schůzi v roce 2017 ukončil.  

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
           Jana Vrbková                           Ing. Pavel Kadlec           Libor Pokorný 

                                                                                                                                  předseda mikroregionu                                                                                                          

 

Zapsala: ………………………………. 

                Mgr. Veronika Palečková 


