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20. 9. 2016 v 16:00 hod., salonek Hotelu Vír, čp. 110, 592 66 Vír 

Přítomní: 

 21 zástupců členských obcí (Bukov, Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Lísek, 

Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, Střítež, 

Sulkovec, Velké Tresné, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice) 

 3 hosté (Ing. Slavomil Kabelka, Ing. Lukáš Vlček – starosta města Pacov, Ivana Červinková – 

regionální expertka SMO ČR v projektu CSS) 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Lesní hospodářství (obecní lesy) 

4. Projekt SMO ČR – Centra společných služeb  

5. Profesionální fungování DSO 

6. MAS zubří země, o.p.s. 

7. Hospodaření MB  

a) Rozpočtová změna č. 3/2016 

b) Vyúčtování akcí – Letní kino a Hry bez hranic 

8. Majetek MB 

9. Diskuse a další organizační záležitosti  

a) Veřejné plánování mikroregionálních akcí (MA21) 

b) Aktualizace strategie rozvoje Mikroregionu Bystřicko z roku 2009 

c) Obec Rozsochy – smlouva o výpůjčce, účetnictví MB 

d) Skákací hrad 

e) telefon MB  

10. 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 16:10, přivítal všechny starosty a také hosty, kteří již byli 

přítomni.  
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2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

Předseda Libor Pokorný seznámil přítomné s programem členské schůze, ten byl jednohlasně schválen. 

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

 
Členská schůze dále schválila zapisovatele Veroniku Palečkovou a ověřovatele zápisu: Zdeňka Horáka 

(Dolní Rožínka) a Karla Voneše (Radkov). 

 

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

3. Lesní hospodářství (obecní lesy) 

Předseda Libor Pokorný vyzval pana Kabelku z Odboru životního prostředí MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, 

aby starostům sdělil aktuální informace ohledně lesního hospodaření. Na počátku jednání bylo hovořeno 

především obecně o lesích. V tomto úvodu se starostové dozvěděli o lesnatosti ČR, která je 34 %, dále 

také okrajově probrali lesní zákon č. 289/1995. Hned v úvodu byl vznesen dotaz od předsedy, zda se 

vystavuji pokutě, pokud si vysázím stromy například na své louce a nikoho o tom neinformuji. Pan Kabelka 

mu sdělil, že ano, že musí dojít ke změně užívání daného pozemku (rozhodne příslušný MěÚ). Problém 

nastává ve chvíli, kdy růst stromů na pozemku je způsoben náletem (řeší se individuálně). Problematická 

je zejména oblast CHKO. Vyskytl se případ, kdy si majitel zasázel bez povolení na svém pozemku les, což 

měl konzultovat s úřady a měl mít od nich povolení, došlo tedy k pokutě – k povolení se vyjadřuje buď 

Orgán ochrany přírody (úřad) nebo CHKO.  

Probíraným tématem také bylo rozdělení lesů dle funkcí na hospodářské (za účelem těžby a produkce), 

ochranné (ve svazích) a lesy zvláštního určení (vojenské, lázeňské). Pan Kabelka také informoval starosty o 

celkové rozloze lesů v ORP Bystřice n. P., kterou dnes tvoří 11 600 ha lesa (z toho Lesní správa Nového 

Města 3200 ha, církev 670 ha a 7170 ha mají soukromí vlastníci z toho 2560 ha velcí vlastníci, 560 Lesní 

správa Černá hora). Jedna z dalších důležitých informací bylo doba platnosti lesního hospodářského plánu 

a lesní hospodářské osnovy, kdy oba dokumenty jsou na dobu 10 let. Obce, které mají 50 a více ha lesů 

mají své lesní hospodářské plány a jsou povinni vést lesní hospodářskou evidenci (lesní hosp. plán, 

hospodářská kniha, porostní mapa apod.). Tuto evidenci předávají každý rok 31.3. Území ORP pokrývají 

dvě osnovy (jedna končí platnost letos, druhá až 2021).  

Projednány byly i závazná ustanovení Lesního hospodářského plánu, které  schvaluje Krajský úřad Jihlava. 

Tyto ustanovení se týkají vlastníků lesního majetku 50 ha a více a státu. Ustanovení zahrnují: celkovou výši 

těžeb, minimální podíl meliorační a zpevňující dřeviny, minimální plošný rozsah výchovných zásahů. 

Starostům bylo také doporučeno, pokud přebírají lesní hospodářskou osnovu, nepřebírat ji protokolárně, 

ale jen si ji vyzvednout. Pokud ji protokolárně nepřevezmu, mohu vytěžit více lesa bez omezení nějakého 

nařízení. Musí ji mít každý, kdo má sebemenší kousek lesa, ale neví se o tom (nová bude bezplatně k 

vyzvednutí na úřadě pro každého od 30. 6. 2017). Řeč také přišla na lesní hospodářský plán, u kterého se 

většina přítomných vyjádřila tak, že netěží dle plánu. Dle studií nejlépe v lesích hospodaří stát, poté církev, 

dále obce a nejhůře soukromí vlastníci (až na výjimky) a zejména cizí těžařské firmy, které oblast vytěží, a 

protože mají všichni povinnost opět les do dvou let zalesnit (vyhláška 139/2004), tak to raději prodají 

(nedá se s tím nic dělat).  

Velmi důležitým tématem na této schůzi byla také problematika kalamitního škůdce kůrovce. Kromě 

tohoto pan Kabelka uvedl i další problémové škůdce, které trápí obecní lesy. Například: lýkožrout 

smrkový, klikoroh borový, obaleč modřínový, ploskohřbetka a bekyně mniška.  Upraveno vyhláškou 

101/1996. Starostům vysvětlil, proč se vlastně těmto škůdcům v našich podmínkách tak daří (nejsou zde 

původní smrčiny, velké sucho v posledních letech, přerojování) a také jak se proti kůrovci bránit. Upozornil 

také, že pokácením stromu nedojde k zahubení kůrovce, ale naopak k jeho dalšímu vývoji a rozšíření. 

Problémy jsou zejména v lesích drobných vlastníků, kteří je svým počínám spíše šíří, než hubí. Bylo také 

upozorněno na zákaz používání penetračních postřiků, které obsahují naftu. Dnes nejvíce postřik Fury, 

který na kůrovce působí, až se prožere. Je to ale velice nákladné a bývá to až poslední krok, nejdříve je 
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nutné oloupat kůru. Pokud škůdce ve svém lese odborně nezlikviduji  a ten se rozšíří na les sousední, tak 

se vystavuji žalobě a velké finanční pokutě, proto je nutné začít včas. Libor Pokorný závěrem panu 

Kabelkovi poděkoval za cenné informace a poprosil ho, aby obce informoval, až bude k dispozici nová 

osnova.  

4. Projekt SMO ČR – Centra společných služeb 

Na úvod tohoto bodu byla předsedou vyzvána slečna Palečková, jako manažerka projektu CSS, aby 
přítomné seznámila s aktuálními informacemi o projektu a o významu, které pro malé obce a starosty 
tento projekt přinese. Po představení projektu, následovalo seznámení se zaměstnanci CSS. Dalším 
bodem bylo popsání a vysvětlení hlavní činností tohoto centra a také způsob jakým bude CSS fungovat a 
jaké služby bude nově poskytovat starostům i občanům. Současným tématem je také aktualizace strategie 
mikroregionu, kterou je třeba do konce září doplnit o nové projekty. Proto byla v tomto bodu schůze 
vznešena prosba poslání těchto záměrů a dodržení daných termínů. Na závěr byl prostor pro dotazy a 
připomínky ze strany zástupců obcí. Podrobnější informace naleznete v příloze č. 1 (Prezentace) a č. 2 
(Zápis z projektu CSS) tohoto Zápisu. Na tento bod jednání plynule navázal další z hostů Ing. Lukáš Vlček – 
starosta města Pacov, kterému předseda předal slovo.  

5. Profesní fungování DSO 

Starosta Pacova, pan Vlček, v úvodu všem poděkoval za pozvání  a zahájil svoji prezentaci na dané téma. 
Na úvod představil svoji osobu a krátce pohovořil o své profesní praxi a vzdělání. Poté krátce představil 
projekt CSS, čímž navázal na předchozí bod a pokračoval v prezentaci tématem Spolupráce obcí v ČR a její 
důvody – existují  dva nejdůležitější, a to že meziobecní spolupráce je v celé řadě zemí s větším počtem 
obcí považována za nejefektivnější způsob správy na místní úrovni, důležitý je také přenos zkušeností mezi 
obcemi či setkávání zástupců obcí a tím rozvoj dobrých sousedských vztahů. Přítomní byli také seznámeni 
s typologií meziobecní spolupráce (dle účelu, časového a geografického hlediska). Poté již přešel 
k samotnému tématu Profesionálního fungování DSO, které musí zejména mít profesionální aparát 
(zaměstnance) a musí pro své členy zajišťovat a poskytovat určité služby. Dle průzkumů je největší zájem o 
služby, jako je dotační management, veřejné zakázky a právní poradenství. Nejméně naopak obce 
potřebují pomoci s pořádáním pravidelných setkání, se společnými nákupy a se sdílením dobré praxe. Je 
tedy předpoklad, že to již dnes funguje. Aby DSO mohlo přejít z běžné úrovně na profesionální, je 
důležité dodržet několik kroků:  

1. Zajištění politické vůle mezi členskými obcemi mikroregionu k profesionální formě spolupráce. 
2. Provedení analýzy poptávky mezi obcemi po aktivitách mikroregionu. 
3. Definování konkrétních služeb mikroregionu pro členské obce. 
4. Úprava právních a provozních dokumentů mikroregionu. 
5. Zajištění personálního a materiálně technického zázemí pro další fungování mikroregionu, 

zajištění financování. 
6. Systém komunikace 
7. Zpětné hodnocení systému 

Výsledným efektem těchto kroků by pak měla být vysoká úspěšnost členských obcí v dotačních 
programech, zvýšená absorpční kapacita členských obcí z pohledu množství realizovaných projektů, nižší 
provozní náklady členských obcí, koordinovaný rozvoj území, zajištění zákonných povinností obcí (např. 
problematika veřejných zakázek) apod. Důležité je zejména zajištění financování na tento model 
fungování DSO, které by mělo být tvořeno především členskými příspěvky obcí, příjmy z poskytovaných 
služeb, případně dotací. Pan Vlček také jako velice důležité shledává ujasnit si, proč ty zaměstnance obce 
chtějí mít. Například v Pacově mají jednu zaměstnankyni čistě na veřejné zakázky, která se zcela uživí, ale 
musí mít také prostor pro sledování aktuální judikatury. U zakázky nad 0,5 mil musí mít zadavatel veřejný 
profil, obce tento profil spravují tak max. 2x za rok., je těžké se v tom vyznat, ale zaměstnanec, který tuto 
práci dělá prakticky denně, s tím nemá problém. Proto tuto agendu pro obce zajišťují oni, přes své DSO, 
které na to vlastní multilicenci k programu EZAK. Jsou zde tak daleko, že mají ceník s hodinovou sazbou 
(příloha č. 3), celé je to tedy založeno na důvěře a na výsledcích, kterou jsou vidět za odvedenou prací. 
Jejich DSO vlastní svoji agenturu, která tyto služby poskytuje a získává za to finance na provoz.  
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Po této teoretické části již starosta Pacova představil konkrétní činnosti jejich DSO Mikroregion Stražiště. 
Toto DSO vzniklo v roce 2002 a má 22 členů. Hlavní činností tohoto svazku je management mikroregionu, 
dotační poradenství a související služby pro obce, realizace rozvojových projektů a organizace 
vzdělávacích kurzů. Mezi realizované projekty tohoto DSO patří zejména - cestovní ruch a propagace 
regionu, občanská vybavenost obcí, infrastrukturní projekty, vzdělávání – organizování vzdělávacích kurzů, 
životní prostředí – výsadby zeleně, projektová příprava systémů čištění odpadních vod, datové sítě – 
provozování regionální datové sítě. Tyto projekty zajišťují zejména zaměstnanci mikroregionu v několika 
fázích jako příprava záměru – zajištění financování – realizace – vyhodnocení. Zaměstnanci DSO tedy 
mimo jiné zajišťují přípravu žádostí do jakýchkoli dotačních programů kraje Vysočina, ministerstev, 
nadací, operačních programů apod., řízení projektů členských obcí z pohledu dotace – monitorovací 
zprávy, závěrečná vyhodnocení, publicita projektů apod., přípravu a realizaci výběrových řízení, 
administraci profilů veřejných zadavatelů pro jednotlivé obce, přípravu a realizaci společných výběrových 
řízení na nákup komodit, energií či stavebních prací - značná úspora nákladů, management přípravy 
projektových dokumentací pro projekty členských obcí a jiné subjekty.  
Hlavním úkolem DSO je tedy snížit provozní náklady členských obcí, pomoc s běžnou administrativou, 
public relations regionu, zvyšovat absorpční kapacitu regionu a tzv. „krýt obcím záda“ – metodická a 
právní pomoc.  
Aby tento systém mohl fungovat, je důležité mít zajištěné financování na poskytování těchto služeb, což 
mají v Pacově zajištěno tak, že část příjmů tvoří paušální členské příspěvky: cca 10 % příjmů DSO, 
stanoveny velikostní pásma členských obcí, další část tvoří příjmy z vlastní činnosti pro členské obce či 
další subjekty na území DSO: cca 80 % příjmů DSO, ceník odsouhlasený členskou schůzí DSO (příloha č. 3) a 
poslední část příjmů je z provozu internetové sítě: cca 10 % příjmů DSO. Jedná se tedy o 
samofinancovatelný model fungování DSO. Po tomto bodě prezentace byla zahájena diskuze na toto 
téma. Jako první se tázal pan Pokorný, jakým způsobem si mají DSO tedy určit směr. Jde o to, že toto je 
vývoj v Pacově za posledních 10 let, důležité je určit si, nač mám zaměstnance a co po nich bud chtít. Poté 
do nich investovat a vzdělávat je (velmi se jim osvědčily zejména mladé slečny po škole). V Pacově nyní 
mají 3,5 zaměstnance, kteří se zabývají z 1,2 úvazku dotacemi, 1 úvazku na veřejné zakázky, 0,5 úvazku na 
účetní a 0,8 úvazku na pomocnou administrativní sílu. Nově zde chtějí poskytovat lepší sociální služby, 
modernizovat komunikace (zahájili výkup pozemků – buď samotné DSO, nebo předjednají pro obec), 
zabývat se dopravní infrastrukturou Kraje. Co se týče právního poradenství, tak to zajišťují přes právníka 
města a poté také přes Svaz měst a obcí, což by časem mělo být přístupné i v rámci projektu CSS.  
Další dotaz směřoval na kvalifikaci zaměstnanců, ti mají zejména vysokoškolské vzdělání, ale všichni musí 
čas od času absolvovat různá školení a musí jim být poskytnut prostor pro sebevzdělávání (časem se to 
naučili sami). Co se týče komunikace, tak starostové jsou zvyklí chodit do kanceláře Mikroregionu třeba i 
jednou týdně a obracet se na zaměstnance s různou problematikou. Pan Stalmach se následně zeptal, jaký 
má DSO rozpočet? Pan Vlček mu sdělil, že asi 2,5 – 3 mil. korun, což je třikrát takový, jaký je rozpočet 
našeho svazku. Prezentace pana Vlčka je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Závěrem bylo poděkováno panu 
Vlčkovi za velice přínosnou prezentaci a diskuzi, ten poděkoval za pozvání a nabídl možnost návštěvy jejich 
DSO.  
Pan Libor Pokorná poté vyzval dalšího hosta, paní Červinkovou ze SMO ČR, která opět plynule navázala na 
toto téma a jen krátce promluvila k přítomným starostům. Přítomné informovala o tom, že i u nich na 
Královéhradecku, odkud pochází, také svazek zakládali za účelem dotačního poradenství, ale dnes to již 
není až tak stěžejní záležitost. Nyní je nutné nalézt jiné činnosti pro DSO, proto přišel projekt CSS, který je 
pro zapojené DSO vlastně krokem navíc a přínosem pro jejich další vývoj. Ty se mohou posunout novým 
směrem. Prostřednictvím tohoto projektu lze smysluplně využít finance, které DSO nyní získává na 
zaměstnance, kteří mají být starostům nápomocni v jejich běžné agendě. Ti by si měli ujasnit, co po nich 
budou nově požadovat a začít se na ně obracet i v případě, že budou potřebovat například jen vyhledat 
některé informace apod. Důležité je, aby tuto možnost využili ideálně všichni starostové, protože většina 
našich obcí nemá uvolněné starosty, kteří mají vlastní zaměstnance na obci. Výstupem tohoto projektu 
bude analýza území, ze které by mělo vyplynout, že bylo nastoleno efektivnější fungování svazků a 
efektivnější veřejná správa. Na základě toho pak možná budou ze státního rozpočtu přidělovány obecním 
svazkům určité finance na provoz a na udržení těchto zaměstnanců i po skončení projektu CSS. Přítomní 
se s tímto názorem ztotožnili a bylo poděkováno za návštěvu i paní Červinkové.  
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6. MAS Zubří země, o.p.s. 

Dalším bodem členské schůze byly současné aktivity MAS Zubří země, o.p.s. Předseda Libor Pokorný 

vyzval nové zaměstnankyně MAS Zubří země, o.p.s., aby se přítomným představily a sdělily pár slov 

k aktuálnímu fungování. Prezentace byla připravena Ing. Jarmilou Zemanovou, Mgr. Sabinou Forejtkovou 

a Ing. Ladou Markovou. Prezentaci zahájila paní Forejtková, která starostům představila práci MAS a to 

především z minulých let, co se již podařilo a následně i současný stav v čem mohou být nápomocny. Na 

dotazy starostů odpovídala paní Marková. Obě se snažily především o zvýšení informovanosti starostů 

obcí o jejich službách a následné pomoci při řešení agendy týkající se PRV, OPŽP, IROP a dalších programů. 

Paní Forejtková a Marková informovaly starosty především o podmínkách těchto programů a tyto 

informace doplnily o finanční rozpětí projektů v rámci těchto programů. Další a jistě užitečnou informací 

byl harmonogram aktivit MAS na roky 2016 a 2017, dle kterého by měly být první výzvy koncem tohoto 

roku a v počátku následujícího roku. Prezentace byla zakončena předáním kontaktů na kancelář MAS 

Zubří země, o.p.s.. Prezentace MAS je přílohou č. 5 tohoto zápisu.  

7. Hospodaření MB 

a) Rozpočtová změna č.3/2016 

Rozpočtová změna č. 3 se v tomto roce týká především mezd zaměstnanců do konce roku a druhé 

zálohové platby od SMO ČR na tyto mzdy, na další tři měsíce (listopad – leden). Dále je zde nastíněna 

rezerva, která by měla na účtu koncem roku vzniknout. Rozpočtová změna č. 3 je přílohou č. 7 tohoto 

zápisu, byla schválena všemi přítomnými.  

 

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

 

b) Vyúčtování Putovního letního kina 2016 a Her bez hranic 2016 

Putovní letní kino 2016 

V rámci vyúčtování Letního kina bylo provedeno srovnání nákladů v roce letošním s náklady roku loňského 
(příloha č. 8). V roce 2015 stála tato akce Mikroregion asi 50 000 Kč, v roce letošním to však bylo již cca 
75 000 Kč. Bylo tedy navrhnuto, aby se příspěvek obce na licenci na jeden film zvednul ze současných 500 
Kč na 600 Kč. Tento návrh byl odložen ke schválení na příští schůzi, ale přítomní s návrhem předběžně 
souhlasili.  
K této akci bylo několik připomínek, týkajících se především jiného výběru filmů. Doporučeno bylo vybrat 
více českých filmů, především rodinných a komediálních. V závěru tohoto bodu jednání byl projednán 
poplatek obci Dalečín za půjčení ozvučení. Obec Dalečín požaduje za jedno promítání 100 Kč. Bylo 
navrženo, že tento poplatek pro letošní rok uhradí Mikroregion Bystřicko. Jedná se o částku 800 Kč za 8 
obcí. Tento návrh byl jednohlasně schválen. 
 

Hlasování: Pro: 21    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 
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Hry bez hranic 2016 

Starostové byli seznámeni s náklady Mikroregionu, které činily cca 27 500 Kč (příloha č. 9). Oproti 

loňskému roku jsou letošní náklady srovnatelné, letos pouze o 1000 Kč více. Celkový průběh akce byl 

hodnocen jako povedený, příští rok hostí Hry bez hranic obec Dolní Rožínka, která se letos umístila na 

druhém místě. 

Připomínky k této akci měli někteří starostové, kteří chtějí do dalších ročníků upravení pravidel a to tak, že 

žolík může obec použít na jakoukoliv hru kromě své. Dalším návrhem bylo omezení konání hry časovým 

limitem. Starosta Zvole také navrhnul, aby se hledal vhodnější termín konání Her vzhledem k termínu 

konání dětské hasičské ligy, tyto termíny se v poslední době překrývaly, takže nebylo možné se Her 

zúčastnit. Tyto změny byly probrány a jednohlasně schváleny.  

 

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

8. Majetek MB 

Přítomní byli seznámeni s tabulkou obsahující přehled starého vyřazovaného majetku a nově 

zařazovaného majetku.  Mezi vyřazený majetek patří stará sestava stolního PC a monitoru, která již není 

funkční, dále dvě tiskárny, jedna černobílá a jedna „multifunkce“, v současné době již taktéž nefunkční a 

rozbitá trampolína, která byla sice zakoupena nová, ale bylo jí přiděleno nové inventární číslo.  

Nově bude do majetku Mikroregionu zařazen DVD přehrávač LG, dataprojektor Optoma pořízený 

k letnímu kinu z dotace Kraje Vysočina, dále notebook Lenovo pro druhého zaměstnance Mikroregionu, 

nová černobílá multifunkční tiskárna s levnými náklady na tisk a nově zakoupená trampolína. Majetkové 

změny byly jednohlasně schváleny.  

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

9. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) Veřejné plánování mikroregionálních akcí pro rok 2017 

Tento bod programu se týkal dotace z MA21, kde jednou z podmínek dotace na aktivity Mikroregionu je 

provést veřejné plánování mikroregionálních akcí, kde dojde k propojení všech zájmových sektorů. Na 

dnešní schůzi tedy proběhla diskuze na toto téma, kde byly vyhodnoceny akce letošní a byly podány 

návrhy a připomínky na příští rok k těmto akcím. Zápis z tohoto jednání je přílohou č. 10. Pokud se podaří 

Mikroregionu letos splnit všechny podmínky, které si MA21 klade pro prostup z kategorie Zájemci do 

kategorie D, mohl by Mikroregion příští rok získat větší dotaci na pořádání akcí. Podaří-li se to, pak bude 

koupeno ještě druhé ozvučení na pořádání Letního kina. Bude případně předložena cenová kalkulace 

s nabídkou.  

 

b) Aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu Bystřicko z roku 2009 

Přítomní byli seznámeni s průběhem aktualizace rozvojové strategie, kde došlo k aktualizaci tabulek, 

textové části a zejména projektových záměrů obcí. Tuto aktualizovanou Strategii starostové obdrží 

koncem měsíce září, nejdéle začátkem října. Změny v ní byly schváleny.  

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

 

c) Obec Rozsochy – smlouva o výpůjčce automobilu a poplatek za účetnictví MB 

Starostům byl oznámen průběh cesty na Slovensko a popsána nečekaná porucha, ke které při této cestě 

došlo. Vzhledem k tomu, že Mikroregion měl toto auto smluvně vypůjčené a to kvůli poruše muselo být 

odtaženo, bylo ujednáno, že náklady vzniklé touto poruchou, tedy odtah, bude hradit Mikroregion 

Bystřicko. Úhrada nákladů byla schválena.  

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

 

Druhý problém, který byl řešen starostou obce Rozsochy, jsou vzrůstající náklady na správu účetnictví 
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Mikroregionu. Toto účetnictví vede nyní zaměstnankyně obce Rozsochy, pro kterou je agenda čím dál více 

časově náročná. Od počátku byla obci Rozsochy za poskytnutí tohoto zaměstnance hrazena částka 1000  

Kč/měsíc, která je neměnná již několik let. Na základě tabulky, která ukazuje nárůst agendy až o polovinu 

(příloha č. 11) bylo schváleno, že bude poplatek nově hrazen ve výši 2000 Kč/ měsíc.  

Toto navýšení dle schválení starostů bude platné od 1. 1. 2017 a bude tedy nově zařazeno do rozpočtu na 

příští rok.  

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

 

d) Skákací hrad MB 

Již na schůzi Předsednictva bylo předjednáno, že se z ušetřených peněz zakoupí nový skákací hrad, který  

bude větší a stabilnější, tedy více „profi“. Starý skákací hrad bude zanechán, prodávat se nebude a bude 

půjčován na menší akce. Tento hrad měl pořizovací cenu asi 16 000 Kč, za rok půjčování se z této částky 

Mikroregionu vrátila polovina, což je poměrně dobrá bilance. Na příští schůzi tedy zaměstnanci 

Mikroregionu předloží návrhy na koupi nového hradu – vytvoří cenovou nabídku, ze které si starostové 

případně vyberou. Tento návrh byl odsouhlasen.  

 

e) Telefonní číslo MB 

Starostům bylo oznámeno, že od měsíce října by měl mít Mikroregion nové pracovní telefonní číslo na 

zaměstnance. Původní si ponechá paní Zemanová z toho důvodu, že ho využívala i v rámci aktivit MAS 

Zubří země a toto telefonní číslo na ni má tedy více osob, které by se musely odnaučit, že toto číslo již není 

její. Praktičtější bude naučit starosty používat číslo nové, pokud budou chtít jednat s kanceláří 

Mikroregionu. Až bude toto číslo existovat, budou s ním všichni patřičně seznámeni a bude také 

uveřejněno na webových stránkách apod. Přítomní s návrhem souhlasili a schválili ho.  

 

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

10. Závěr jednání 

Předseda Mikroregionu Bystřicko Libor Pokorný závěrem poděkoval všem přítomným členům za účast, 

panu Stalmachovi za zajištění místa konání schůze a třetí členskou schůzi roku 2016 ukončil.  

 

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
            Zdeněk Horák                             Karel Voneš                        Libor Pokorný 

                                                                                                                                   předseda mikroregionu 

                                                                                                                           

 

Zapsala: 

 

 

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


