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20. 6. 2019 v 16:00 hod., zasedací místnost v Bystřici nad Pernštejnem 

 
 

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

Moravecké Pavlovice, Písečné, Prosetín, Radkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Strážek, 

Štěpánov n. S., Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věžná, Zvole, Žďánice) 

Program 

 
1. Zahájení  

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. MAS Zubří země – 16:05 Ing. Lada Scherrerová (aktuálně vyhlášené výzvy, výstupy z činnosti MAS)  

4. Hospodaření MB – vyúčtování BČD, rozpočtová změna č.1 (informace o schválení), schválení 

Závěrečného účtu za rok 2018 a informace o schválení účetní závěrky 2018, mimořádné členské 

příspěvky za rok 2019 (BČD, LK mimo)  

5. 7. setkání starostů v rámci CSS - prodloužení projektu CSS (podmínky, nová klíčová aktivita – 

lokální ekonomika), analýzy přínosů a hodnocení spokojenosti, prodloužení smluv GDPR 

6. Schválení nového člena svazku – obec Skorotice 

7. Nákup energií – nabídka spolupráce (zprostředkováno obcí Prosetín), nabídka na dodávku 

elektřiny – Innogy, E.ON, ČEZ?  

8. Strom roku 2019 – Chudobínská borovice, propagace, online hlasování od 17.6. do 25.9.2019  

9. Zájezd po vesnicích roku – stručná prezentace obcí Jakubov u Moravských Budějovic, Martínkov, 

Domamil, inspirace pro naše obce  

10. Mikroregionální akce – a) putovní letní kino – nová kritéria MA21 (složení orgánů - schválení 

politika), seznam promítání, b) Hry bez hranic – konečný termín 14.9. 2019, organizační porada 

25.6.2019, účast, (zkusíme podat žádost na KV o dotaci), c) výstava v Jindřišské věži, d) Nositel 

tradic Bystřicka – předání ocenění, nová plaketa pro vítěze  

11. Diskuze a další organizační záležitosti a) školení GDPR – další termín školení; b) Střet zájmů –

podání oznámení do 30.6.2019; c) přesun majetku DSO v letní sezóně mezi obcemi; d) zájezd se 

Slováky (program, termín); e) MV-prosba o spolupráci s naším DSO; f) MAP II – informace o 

realizaci; g) Vánoční strom – objednávka baňky; h) p. Slezáková – konzultace v Bystřici n. P.  

12. 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. Následně 

dal hlasovat o jeho schválení. Program byl jednohlasně schválen. 

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

 

Členská schůze dále schválila zapisovatele Jitku Dočkalovou a ověřovatele zápisu:  

Mojmír Starý (starosta obce Zvole), Petra Tatíčková (starostka obce Blažkov)  

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

 

3. MAS Zubří země 

Z MAS Zubří země se schůze zúčastnila paní Ing. Lada Scherrerová, která si pro přítomné starosty 

připravila prezentaci, ve které je seznámila s aktuálními a již uzavřenými výzvami MAS Zubří země (příloha 

č. 1). V příloze naleznete informace o uzavření výzvy PRV (5.výzva) - shrnutí výzvy v číslech, grafech, 

mapách a výstupech a dále také tabulku s aktuálním přehledem vyhlášených výzev MAS. Zajímavou 

informací bylo představení služeb, podpořených z programového rámce OPZ. Jedná se o bezplatné služby 

od 1.5.2019, které jsou určeny pro všechny obyvatele na celém území MAS. Mezi takovéto služby patří: 

 

Služba pro ovdovělé rodiny s dětmi. Jedná se o nefinanční podporu, spočívající v poskytnutí pečovatelek, 

které se postarají o děti v době, kdy je rodič v zaměstnání. Další službou je konzultační podpora 

ovdovělých rodičů – pomoc při nutných úkonech na úřadech, zvyšování finanční gramotnosti aj. 

Organizace: Zpátky do života, spolek; Kontaktní osoba: Petra Glosr Cvrkalová 

E-mail: info@zpatkydozivota.cz, webové stránky: www.zpatkydozivota.cz, tel: 723 082 034 

 

Další službou je podpora pro zadlužené osoby, tj. aktivity podpůrného programu jsou realizovány v 

následujících fázích: 1. fáze Poskytnutí individuální podpory a poradenství, zjišťování osobních údajů a 

výše dluhů, 2. fáze Zpracování podkladů, kontaktování finančních institucí, nastavení pravidel a splátek, 3. 

fáze Kontrola plnění individuálního finančního plánu, vytváření aktivního a zodpovědného přístupu 

Kontaktní osoba: Šárka Zdražilová 

E-mail: zdrazilova@zivotniporadce.cz, webové stránky: https://zdluhuven.info/, tel: 605 947 886 

 

mailto:info@zpatkydozivota.cz
http://www.zpatkydozivota.cz/
mailto:zdrazilova@zivotniporadce.cz
https://zdluhuven.info/
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4. Hospodaření MB 

Vyúčtování BČD 

Paní Benová seznámila přítomné s vyúčtováním BČD (příloha č. 2). Částka, která byla celkově proplacena 

činila 204 190,-, původně byla v rozpočtu uvedena částka vyšší a to 210 600,- Kč. Celkem proběhlo 76 

čtení v rámci regionu, na kterých se podílely nejen obce, ale i místní školy a knihovny. Proti loňskému 

ročníku jsme opět zaznamenali nárůst nákladů a to o 11 526 Kč. Změny ve financování zatím navrženy 

nebyly.  

 

Rozpočtová změna č. 1/2019 

Zástupci obcí byli dále paní Benovou seznámeni s obsahem rozpočtové změny č. 1 (příloha č. 3), která byla 

již schválena na schůzi Předsednictva dne 4.6.2019. Na straně příjmové i výdajové činí celkem 44 tis. Kč. 

Z hlediska příjmů došlo k přeúčtování částky 42 tis. Kč. z položky 2321 z mimořádných členských příspěvků 

na položku 2111 příjmy z poskytovaných služeb (spoluúčast obce ve výši 600 na film budeme řešit formou 

přefakturace společně s částkou, o kterou bude překročen maximální limit příspěvku na jedno promítání). 

Dále byla také navýšena částka příjmů z poskytovaných služeb na základě ceníku služeb o 40 tisk Kč. Do 

rozpočtu byla také zavedena částka 4 000 Kč za pronájem prostor (školení SMO ČR v rámci projektu ESO). 

Strana výdajová se týkala především úpravy skutečně vynaložených nákladů na realizaci akce Bystřicko čte 

dětem – úprava jednotlivých položek. Byly také navýšeny náklady na vyúčtování pracovních cest, zejména 

z důvodu cestování pana pověřence na školení, a k navýšení položky na občerstvení. Nově byla do 

rozpočtu zavedena částka na realizaci zájezdu po vesnicích roku, celkem ve výši 15 tis. Kč, částka na platby 

daní a poplatků ve výši 500 Kč a částka za tisk letošních Inforočenek pro Mikroregion ve výši 500 Kč. 

V rezervě máme nyní 28 610 Kč. Členská schůze bere obsah této rozpočtové změny na vědomí.  

   

Schválení Závěrečného účtu za rok 2018 a informace o schválení účetní závěrky 2018 

Všem obcím byl zaslán návrh závěrečného účtu mikroregionu Bystřicko za rok 2018, aby jej mohli zveřejnit 

na své úřední desce 15 dní před členskou schůzí. Závěrečný účet byl na úředních deskách obcí vyvěšen 

minimálně 15 dnů před konáním této členské schůze. Během této lhůty nebyly zaznamenány žádné 

námitky ani stížnosti z řad široké veřejnosti, proto bylo vyvoláno hlasování o jeho schválení. Členská 

schůze projednala a schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2018 a současně 

schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2018 včetně auditorské zprávy bez výhrad (příloha 

č. 4). Závěrem bodu byly obce vyzvány, aby na své fyzické úřední desky na obcích vyvěsily informaci o 

schválení (bude zasláno emailem – příloha č. 5). Závěrečný účet za rok 2018 byl jednohlasně schválen. 

     Hlasování:  Pro: 22    Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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Přítomní byly také seznámeni s obsahem Účetní závěrky za rok 2018 (příloha č. 6), která byla schválena 

schůzí Předsednictva dne 4.6.2019. Nejvýznamnější část výnosů tvořily členské příspěvky obcí 2018 a 

příspěvky od SMO ČR na mzdové náklady roku 2018. Významnou část výnosů tvořily také dotace na 

společné aktivity DSO (Kraj Vysočina, dar E.ON). Na straně nákladů největší položku v rozpočtu tvořily 

mzdové výdaje, výdaje na zajištění společných akcí jako je Čtení dětem, Letní kino apod. Celkový výsledek 

hospodaření je za rok 2018 – 1037,94 Kč. Náklady tedy byly celkem vyšší než výnosy, ale schodek byl 

čerpán z přebytku z minulého roku. Bylo tedy přistoupeno ke schvalování Účetní závěrky. Členská schůze 

bere obsah a schválení Účetní závěrky za rok 2018 na vědomí.  

 

Mimořádné členské příspěvky za rok 2019  

Starostům bylo v tomto bodě vysvětleno, jakou formou budou letos hrazeny mimořádné členské 

příspěvky (příloha č. 7). V brzké době obdrží všechny obce, které se zapojily do mikroregionální akce 

Bystřicko čte dětem, emailem výzvu k uhrazení mimořádného členského příspěvku v dané výši. Pro letošní 

rok je stanoven příspěvek ve výši 700 Kč na jedno čtení v rámci akce čtení dětem. Vzhledem k tomu, že 

Mikroregion potřebuje mít k dispozici co nejvíce financí na hrazení licencí za letní kino, bylo schváleno, že 

tyto příspěvky budou zahrnuty do rozpočtu, konsolidovány a vypláceny během července dle pokynů v 

emailu! Na akci letní kino v tomto roce mimořádné členské příspěvky vybírány nebudou, již dříve bylo 

dohodnuto, že výdaje nad max. limit 2600 Kč budou obci rovnou přefakturovány společně s příspěvkem 

600 Kč na licenci, do tohoto limitu obec platí pouze již zmíněný příspěvek 600 Kč. Platí stále, že maximální 

příspěvek na jeden film ze strany DSO je 2000 Kč a obec přispívá částkou minimálně 600 Kč za licenci, 

případně více dle ceny. Podmínky zůstávají stejné, jak v minulém roce viz. příloha č. 8. Bylo vyvoláno 

hlasování o schválení mimořádných členských příspěvků.  

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

 

5. Sedmé setkání starostů v rámci CSS 

Prodloužení projektu CSS 

V tomto bodě si připravila paní Benová prezentaci (příloha č. 9), kde zazněly informace o prodloužení 

projektu SMO ČR Centra služeb do konce roku 2019. Nový dodatek ke stávající smlouvě jsme již obdrželi 

a předseda Libor Pokorný jej jménem svazku podepsal, jak již bylo schváleno na minulé členské schůzi. 

Změna spočívá ve zkrácení úvazku - ze 3,0 úvazků se snížilo na 2,1 úvazků, které budou financovány ze 

100 % ze strany SMO ČR (financováno částečnou zálohou na dva měsíce, dále po třech měsících 

vyúčtování, poslední měsíc bude proplacen až v lednu 2020). V projektu CSS již tedy nebude ze strany DSO 

vůči SMO ČR vyplácena žádná čtvrtletní spoluúčast, jak tomu bylo dosud. Rozdělení úvazků v celkové výši 

2,1 je ze strany SMO ČR dáno takto: 0,7 manažer (nedá se dělit), 0,7 specialista pro rozvoj regionu, 0,3 

pověřenec pro GDPR, 0,4 specialista na VZ – tyto všechny úvazky lze rozdělit maximálně mezi 4 osoby. My 

je budeme rozdělovat mezi 3 osoby – pana Libora Pokorného, pana Petra Šneka a paní Jitku Dočkalovou. 
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Další podmínkou je přidání nové klíčové aktivity – lokální ekonomika (počet aktivit se nemění, tzn. min 

170 za 3 měsíce). Tato nová KA bude zahrnovat dva výstupy: 

1) Seznam malých a středních podnikatelů  

2) Databázi brownfields a nebytových prostor 

Až budou tyto výstupy aktuální, obrátíme se na Vás ohledně spolupráce při vytvoření patřičných 

dokumentů.  

V rámci prezentace byly také zmíněny informace o výstupech z analýz z přínosů CSS a to z hlediska GDPR a 

Veřejných zakázek. Dalším bodem bylo ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb, 

a to formou dotazníku pro starosty, který se skládal z pěti otázek. Kompletní Zápis ze 7. setkání starostů 

CSS naleznete v příloze č. 10 nebo na našem webu včetně příslušných příloh. Zápis bude také rozeslán 

obcím.  

 

Prodloužení smluv GDPR 

Z hlediska prodloužení GDPR jsou v současné době podepisovány dohody o změně smluv pro každou 

konkrétní obec, ZŠ a MŠ. Kdo tuto dohodu ještě nepodepisoval, ať se staví v kanceláři Mikroregionu 

Bystřicko. 

 

6. Schválení nového člena svazku 

Přítomní byli seznámeni s tím, že se obec Skorotice stala novým členem DSO. Schválení proběhlo již na 

schůzi předsednictva dne 4.6.2019. Současný počet obcí v našem DSO činí tedy nyní 39. Tato skutečnost 

ovlivní tedy i % podíl u žádostí o dotaci (byl uváděn podíl 2,63 % nyní bude podíl činit 2,56 %). Obec 

Skorotice byla již o schválení informována a postupně bude začleňována do našich aktivit a akcích. 

 

7. Nákup energií 

V současné době stále čekáme na lepší nabídku cen EE. Dostali jsme prozatím nabídku od firmy E-on 

(příloha č. 11) a firmy ČEZ (příloha č. 12, 13). I když cenová nabídka je ve srovnání s minulou nižší, bylo 

rozhodnuto, že ještě vyčkáme na výhodnější nabídku. Paní Duháčková z Innogy nás také pravidelně 

informuje v případě klesnutí cen za EE. 

Pan místopředseda Mgr. Martin Horák přítomné informoval, že pana Loukotu z Bystřické tepelné nahradí 

nový zaměstnanec pan Pištěk, se kterým budeme nadále spolupracovat ohledně výběru vhodného 

dodavatele EE. 

Dále nám byla nabídnuta spolupráce s novým dodavatelem energií - panem Šiškou ze společnosti 

Quantum. Tento dodavatel zakoupil již v obci Prosetín plynovod a dozvěděl se o možnosti zprostředkování 

EE a plynu pro ostatní obce DSO. Jelikož máme plyn již uzavřen se společností Innogy, řešili jsme pouze 

ceny EE. Ty jsou podle pana Šišky relativně srovnatelné s ostatními dodavateli. Z tohoto důvodu zatím 
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nezvažujeme další spolupráci, pouze v případě zajímavé cenové nabídky. Obce s tímto postupem zatím 

souhlasí.  

 

8. Strom roku 2019 

Jak jste již byli všichni informováni, Chudobínská borovice z Víru se dostala mezi finalisty ankety Strom 

roku 2019. V současné době probíhá hlasování, které potrvá do 25.9.2019. V rámci Mikroregionu 

Bystřicko budeme i nadále zveřejňovat příspěvky ohledně hlasování a propagace. Na naší úvodní stránce 

je umístěn banner, jehož prostřednictvím je možné přejít na hlasování, prosíme tedy o spolupráci i ve 

všech obcích DSO. 

 

9. Zájezd po vesnicích roku 

Paní Dočkalová informovala přítomné starosty o uskutečněném zájezdu formou prezentace ze všech 

tří navštívených obcí, které získaly titul ,,Vesnice roku“. Zájezdu se zúčastnilo celkem 18 osob a jelo se 

dvěma hasičskými auty, které byly zapůjčeny z Věžné a Písečného. Tuto prezentaci se základními 

informacemi a fotodokumentací naleznete v příloze č. 14. 

Shrnutí zájezdu je dále uveřejněno v novém červencovém vydání Novin Bystřicko a také na našich 

webových stránkách www. regionbystricko.cz. 

 

10. Mikroregionální akce 

Putovní letní kino 

Většina obcí má již nahlášeny filmy s termíny promítání. Nyní jsou objednány licence na celý červenec a 

nabídka těchto filmů je již zveřejněna také v novém vydání Novin Bystřicka. Jako každý rok je potřeba, aby 

v rámci poskytnutí dotace byly zveřejňovány bannery s logem Kraje Vysočina. Prosíme o zasílání fotografií 

z uskutečněné akce, na kterých budou tyto loga a zároveň o nahlášení přibližného počtu návštěvníků z 

každého promítání, který musíme uvádět na stránkách disfilmu, kde licence objednáváme. 

V rámci schůze byli přítomní upozorněni na správné řazení kabelů při navracení aparatury (některé kabely 

bývají pomíchány např. od ozvučení a dataprojektoru – pro lepší orientaci jsou barevně a číselně 

označeny). 

V souvislosti se ziskem dotace od Kraje Vysočina v rámci MA21 jsme povinni naplňovat určitá kritéria, 

abychom si udrželi Kategorii D případě se pokusili o kategorii vyšší. V letošním roce se trochu změnila 

pravidla a přibyla nová kritéria MA21. Jejich naplňování bylo již zahájeno a ukončeno bude až na podzim 

tohoto roku. Vzhledem k tomu, že jsme povinni po každých komunálních volbách opětovně volit 

Odpovědného politika pro MA21, byl na tuto funkci znovu navržen pan Libor Pokorný. Členská schůze 

jednohlasně schvaluje Libora Pokorného odpovědným politikem pro MA21. 

     Hlasování:  Pro: 21    Proti: 0     Zdržel se: 1     Nehlasoval: 0 
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Hry bez hranic 

Termín Her bez hranic je již stanoven na 14.9.2019, samotné klání bude zahájeno ve 13:30 hodin na 

fotbalovém hřišti ve Strážku. Termín první organizační porady byl stanoven na 25.6.2019. Jakmile bude 

vytvořen zápis, obdrží ho všichni účastníci včetně nových zájemců. Podmínky pro letošní ročník jsou 

zachovány pouze se snížila věková hranice nejstaršího člena družstva - v družstvu musí být osoba nad 40 

let, dříve bylo omezení nad 45 let. Účast na Hrách bez hranic zvažují i obce Sejřek a Písečné, kterým byly 

následně zaslány všeobecné informace o této akci. 

Termín podání žádosti o dotaci ,,Jednorázové akce“ z fondu Kraje Vysočina byl již stanoven od 1. do 

13.9.2019. Tato dotace je určena pro projekty uskutečněné až v roce 2020. Na tento rok se tedy nebude 

poskytovat dotace  na ,,Jednorázové akce“ od KV. Více o dotaci naleznete na: 

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02725?kat=999&s=aktivni. 

 

Výstava v Jindřišské věži 

V letošním roce byly naplánovány dvě výstavy již uskutečněné dětské soutěže na téma Můj domov. První 

výstava již proběhla v rámci výstavy ,,Bystřicko a jeho hosté“ v Jihlavě a nyní bude část dětských prací také 

vystavena v Praze, konkrétně v Jindřišské věži (4. podlaží). Celá výstavy by měla probíhat od začátku 

července do konce léta.  

 

Nositel tradic Bystřicka 

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

se uskuteční dne 11.8. 2019 v rámci probíhající pouti v Bystřici nad Pernštejnem. Obvyklým darem je 

částka 10 000 Kč (polovinu daruje Mikroregion a další polovinu město Bystřice n. P.). Výrobu plakety 

zajišťuje odbor školství a kultury MěÚ. 

 

11. Diskuze a další organizační záležitosti 

Školení GDPR 

V rámci GDPR proběhly v červnu dvě školení.  Jedno školení bylo zaměřeno pro obce a druhé pro MŠ a ZŠ. 

Obce byly seznámeny se změnou směrnice, kterou jsme již zasílali v samostatném e-mailu (příloha č. 15). 

Ti, kteří se nezúčastnili zmiňovaného školení budou kontaktováni panem Šnekem ohledně stanovení 

schůzky, kde Vám budou vysvětleny patřičné změny. V případě potřeby se obraťte přímo na pana Ing. 

Šneka: e-mail: stewestewe@seznam.cz, mobil: +420 776 772 446. 

 

Střet zájmů 

Jak jsme již informovali na minulé schůzi, do 30. 6. 2019 je povinností zástupců obcí nahlásit do 

centrálního registru patřičná oznámení (průběžné za rok 2018). Během schůze se řešilo, zda při vyplňovaní 

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02725?kat=999&s=aktivni
mailto:stewestewe@seznam.cz


8 / 10 

 

průběžného oznámení uvádí neuvolněný starosta své příjmy či nikoliv. Tuto povinnost totiž uvolněný 

starosta do oznámení nevyplňuje. V příloze č. 16 naleznete prezentaci ze školení o střetu zájmů, které se 

konalo 30. 5. 2019 v Novém Městě na Moravě. Jsou zde obsaženy veškeré informace k této problematice. 

 

Přesun majetku DSO v letní sezóně mezi obcemi 

Na členské schůzi bylo dohodnuto, že majetek DSO (velký a malý skákací hrad, trampolína, stan) bude 

vždy převezen do obce, která ho má jako další v rezervaci. Obce, která má atrakci zamluvenou na další 

týden budeme kontaktovat s tím, kde se patřičná atrakce nachází a bude jí sdělen kontakt pro sjednání 

termínu odvozu.  

Tímto postupem bychom chtěli zajistit, aby nedocházelo ke zbytečnému opotřebení a manipulaci 

s majetkem v období největší vytíženosti. 

 

Zájezd se Slováky 

Naše slovenské kolegy letos přivítáme u nás. Navržený termín návštěvy je naplánován na 19. - 21.9.2019. 

Tento termín ještě prověřuje předseda mikroregionu pan Libor Pokorný. Ten nás také informoval o tom, 

že pan Andrej Kulík je již v důchodu a novým předsedou se stal pan Daniel Lorinc.  

Již nyní je potřeba vymyslet pro naše slovenské přátele program jejich návštěvy. Zatím padl návrh, že 

v pátek bychom mohli navštívit poutní kostel Zelená hora. Pan Černý z Písečného navrhl, že by mohl zkusit 

zajistit prohlídku zámku, popř. muzea ve Žďáře nad Sázavou. Předseda mikroregionu pan Libor Pokorný 

dále zmínil také prohlídku firmy ŽĎAS (zkusí prověřit). Dalšími variantami je prohlídka firmy ADOZ, dále 

prohlídka modernizovaného samoobslužného kravína v Milasíně, horolezecká stěna ve Víře, zřícenina 

hradu Zubštejn či střelba z historických luků. V závěru debaty navrhla paní Tatíčková možnost návštěvy u 

nich v Blažkově, kde by mohla proběhnout prohlídka hasičské zbrojnice s ukázkou hasičského zásahu dětí. 

Předběžný časový harmonogram 19. - 21.9.2019:  

Čt – příjezd v odpoledních hodinách, posezení s večeří 

Pá – Žďár nad Sázavou (poutní kostel Zelená hora, popř. zámek a muzeum, ŽĎAS?)  

So – výběr z uvedených variant (ADOZ, Milasín, …) – zjistí Martin Horák a Libor Pokorný 

Veškeré podrobnosti budeme domlouvat až po potvrzení navrženého termínu. Předběžně by mělo být na 

tento termín již domluveno také ubytování – jako nejvhodnější varianta se nabízí opět Sporthotel 

v Bystřici n. P.  

 

MV – prosba o spolupráci s naším DSO 

Na základě dopisu od Ministerstva vnitra ČR jsme byli osloveni s prosbou o součinnost v oblasti 

meziobecní spolupráce (příloha č. 17). Cílem je zpracování publikace inspirativních příkladů fungujících 

svazků obcí na území ČR. Tento dokument bude vypracován na základě sdílení našich zkušeností a dobré 

praxe. Ministerstvo vnitra po nás chtělo vypracovat dotazník a následně se domluvit na termínu schůzky. 
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Na členské schůzi byl vybrán termín 12.7.2019. Předběžně potvrdili účast na tomto setkání předseda Libor 

Pokorný, místopředseda Martin Horák a starostka z Blažkova paní Tatíčková. Byli již osloveni také členové 

předsednictva. Pokud by se někdo další z obcí chtěl setkání zúčastnit, neváhejte nás kontaktovat. 

Ministerstvo vnitra ČR již termín potvrdilo a udalo předběžný čas návštěvy 9:00-10:30 hodin. Z jejich 

strany nás navštíví tři zástupci – pan Adam Vazač, pan Petr Svoboda a paní Lenka Hellebrandová. 

 

MAP II – spolupráce 

Na žádost paní Ing. Jitky Zelené byla členská schůze MB informována o dosavadní činnosti v rámci realizaci 

MAP II:  

V minulých dnech byly všem zřizovatelům škol rozeslány informace o připravovaných aktivitách projektu 

Místní akční plánování II, které jsou v projektu realizovány nebo se budou realizovat na školách. Realizační 

tým nyní provádí sběr informací pro aktualizaci MAP I, reflexe škol individuálně pak zašle každému 

zřizovateli. Aktualizace Strategických rámců proběhne v říjnu 2019, již nyní lze diskutovat o možných 

změnách. 

V oblasti jazykových gramotností lze zajistit zahraniční studenty do výuky, ředitelé jsou informováni o 

podrobnostech. V oblasti matematické gramotnosti a informačních technologií budeme pokračovat 

v preventivních programech se zaměřením na kritické myšlení, průmysl 4.0. Pro polytechnickou výchovu a 

vzdělávání se pokusíme sehnat polotovary do dílen, prosíme o případné tipy na podnikatele či podniky 

s dřevovýrobou, umělohmotným či železným odpadem, navážeme s nimi kontakt. V rámci oblasti podpory 

rozvoje demokratické kultury připravujeme spolupráci zřizovatelé-školy-žáci/diskuze, návštěvy úřadů, 

práce se žákovskými parlamenty. Co se týká financování MAP II, jsou schválené dvě monitorovací zprávy i 

2. žádost o platbu, nyní máme na další školní rok cca půl milionu na aktivity projektu. 

 

MAP II nás tedy oslovilo z hlediska spolupráce v rámci polytechnické výchovy a vzdělávání, kde se pokouší 

sehnat polotovary do dílen. Obrací se na nás proto s prosbou o uvedení případných tipů na podnikatele či 

podniky s dřevovýrobou, umělohmotným či železným odpadem, se kterými by mohli navázat kontakt, 

jedná se o polotovary do dílen. V případě nějakých tipů se můžete obracet přímo na paní manažerku Ing. 

Jitku Zelenou.  

Kontakt: 

Ing. Jitka Zelená 

tel.: 566 590 343, mobil: +420 775 238 058 

E-mail: Jitka.Zelena@bystricenp.cz 

 

Vánoční strom 

Paní Benová přítomné informovala, že již objednala baňku do soutěže o nejkrásnější vánoční strom 2019. 

Termín objednávky je vždy do 30.6.2019. Paní Rybková již potvrdila její výrobu, baňka bude znázorňovat 
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kostelík a název obce Dolní Čepí, která vyhrála soutěž již minulý rok.  

  

Konzultace – paní Slezáková 

Paní Slezáková nás informovala o tom, že se razantně snížil počet jejich spolupracovníků. Z tohoto důvodu 

se pravděpodobně zruší i konzultační hodiny v Bystřici nad Pernštejnem. Nejbližšími městy, ve kterých 

konzultační hodiny budou zachovány je Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí. Nicméně paní Slezáková 

nám přislíbila, že by v Bystřici n. P. udělala alespoň jeden metodický den. V současné chvíli, ale zatím 

nemůže stanovit přesnější termín. Každopádně by se chtěla zúčastnit členské schůze plánované na konec 

září 2019, začátek října 2019.  

 

Redukce – finanční úřad Bystřice nad Pernštejnem 

V závěru schůze nás pan místopředseda Martin Horák informoval o zprávě od pana Slámy (ředitele FÚ ve 

Žďáře nad Sázavou). Od 1.1.2020 dojde ke snížení počtu zaměstnanců na pobočce v Bystřici nad 

Pernštejnem a jejich přesunu do Žďáru nad Sázavou. Z tohoto důvodu bude FÚ fungovat pouze 2 dny 

v týdnu. V době, kdy se odevzdávají daňová přiznání a úřad čelí většímu náporu, bylo přislíbeno posílení 

sil.  

 

12. Závěr jednání 

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

druhou schůzi v roce 2019 ukončil.  

 

 

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

Mojmír Starý                             Petra Tatíčková                    Libor Pokorný 

                                                                                                                           Předseda mikroregionu 

 

 

Zapsala: ………………………………. 

      Jitka Dočkalová 


