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21. 3. 2019 v 15:00 hod., KD Dalečín. 

 
 

• 25 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Chlum-

Korouhvice, Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Písečné, Prosetín, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, 

Rožná, Strachujov, Strážek, Sulkovec, Štěpánov n. S., Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké 

Janovice, Věstín, Věžná) 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Výsledek výběrového řízení na pozici manažera za RD – představení nové zaměstnankyně 
4. Informace odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR – 15:05 Ing. Anežka Slezáková, 

povinnosti obcí  
5. Kraj Vysočina – 15:20 zástupce sociálního odboru 
6. MAP II – 15:40 Ing. Jitka Zelená (Strategický rámec MAP) 
7. MAS Zubří země – 16:00, Ing. Lada Jindrová (aktuální informace k článku 20 PRV – Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských oblastech) 
8. Hospodaření MB – dofinancování 2.poloviny roku 2019, Rozpočet pro rok 2019, darovací smlouva 

(Kumšt o.p.s.) - schválení 
9. Zájezd po vesnicích roku a Strom roku 2019 – Předsednictvo navrhuje dát do rozpočtu částku 15 

tis. Kč na zájezd 
10. Ceník služeb – Předsednictvo předkládá návrh ke schválení (platnost od 1.1. 2019) 
11. Projekt CSS – prodlužení projektu do konce roku 2019 (podmínky a schválení), vyhodnocení 

dotazníků z konce roku 2018 
12. Nákup energií obcí – spolupráce s Mikroregionem Novoměstsko na burze nebo stejný model jak 

dosud (máme nabídku na plyn a elektřinu) 
13. Majetek MB – Závěrečná zpráva o průběhu inventarizace (schválení), malý skákací hrad 
14. Mikroregionální akce – BČD – speciální čtení E.ON, Hry bez hranic – konečný termín 7.9.2019 nebo 

14.9.2019 (zkusíme podat žádost na KV), Letní kino – termíny, filmy (zdražení českých Cinemart), 
kritéria MA21 – složení orgánů (žádost podána), Dětská výtvarná soutěž (2x výstava), Nositel tradic 
Bystřicka – schválení volby komise pro tento rok  

15. Diskuze a další organizační záležitosti a) školení pro zastupitele – 27.3. a 3.4. od 15:00, školení pro 
starosty k sociálním službám (MPSV, Kraj Vysočina, ORP), b) Střet zájmů – nové oznámení do 30.6. 
2018, c) Turistické tabule obcí – Mgr. Martin Horák, d) Projektové záměry obcí, e) Jednota COOP – 
požadavek na dofinancování provozu (dotace KV)  

16. 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 15:05 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: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

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

Vlastimil Tvarůžek (Strážek), Ing. Pavel Kadlec (Dalečín). 

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 2   Nehlasoval: 0 

3. Výsledek výběrového řízení na pozici manažera za RD  

Předseda svazku přítomné informoval o skutečnosti, že dne 25.2.2019 se konalo výběrové řízení na pozici 

manažera svazku, jako záskok za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Svazek obdržel celkem 6 přihlášek 

do tohoto výběrového řízení, ústního pohovoru se nakonec zúčastnilo pět uchazečů, z nichž byl komisí 

(složená z členů Předsednictva) vybrán ten, který nejvíce odpovídal požadavkům Svazku na danou pozici. 

Vybrána byla paní Ing. Jitka Dočkalová, která se v závěru přítomným krátce představila. Paní Dočkalová 

nastoupí již od 1.4.2019, aby mohla být alespoň dva měsíce zaučována se současnými zaměstnanci.  

4. Informace odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR 

Paní Slezáková přítomné informovala zejména o změně ohledně odpadové vyhlášky č. 321 z roku 2014, 

která se rozhodnutím ze dne 27.9.2018 mění vyhláškou č. 210 z roku 2018. Změna se týká povinnosti 

obcí zajištění celoročního svozu biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) a zavedení místa pro oddělené 

soustřeďování jedlých olejů a tuků. Dříve až dosud musely obce každoročně zajistit místo pro soustředění 

a vývoz BRKO v termínu od 1.4. do 31.10., od 1.4.2019 se tato povinnost stává celoroční, je tedy potřeba 

upravit, v období od 1.11. až 31.3. následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit četnost svozu 

BRKO klimatickým podmínkám a množství produkovaných odpadů. Od 1.1.2020 musí poté obec zajisti 

zavedení místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků a kovů.  Současně se mění také vyhláška 

ŽP č. 93 z roku 2016 – katalog odpadů.  

Obce, které mají nyní schválenou obecní vyhlášku, kde je uveden termín pro soustředění a vývoz BRKO 

v termínu od 1.4. do 31.10. a mají zavedeny již i oleje a tuky a kovy, zatím nic nepředělávají (nemusí a 

nepotřebují vydávat novou vyhlášku) a na svoji fyzickou i elektronickou ÚD si pouze od 1.4.2019 zveřejní 

informaci o změně soustředění a svozu BRKO na celoroční. Vzor informace na ÚD je uveden v příloze č. 1. 

A toto oznámení si přiloží ke své vyhlášce do šanonu. Vzhledem k tomu, že se do konce roku může ještě 
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měnit i něco dalšího, není doporučeno měnit ani ty vyhlášky, které zatím neobsahují informace ohledně 

zavedení jedlých tuků, olejů a kovů. Kdo to datum ve vyhlášce uvedené nemá (1.4. – 31.10.) a nemá tam 

ani ty kovy, musí co nejdříve vydat novou vyhlášku dle zaslaného vzoru - nejdříve konzultovat s paní 

Slezákovou. Tuto vyhlášku musí mít všichni (vzor v příloze č. 2) – budou probíhat kontroly z MŽP! Od 

1.4.2019 mít na ÚD min. oznámení, že místo pro soustřeďování BRKO je tam a tam v obci!! Vyhláška 

k místním poplatkům být nemusí, když nechceme vybírat. V obci musí být fyzicky umístěn i ten příslušný 

kontejner na tyto typy odpadu (u kovu stačí i popelnice s nápisem KOVY) – nádoby musí být označeny 

všechny). Kdo má v obci sběrný dvůr nebo má zajištěno smluvně s jinou obcí, pak je to v pořádku.  

Ke konci roku 2018 se měnily také místní poplatky za komunální odpad, nyní tedy již vyhlášky k místním 

poplatkům neměnit, protože se již vybírají, až případně zase ke konci roku (tedy pokud nejsou 

nezákonné). Problém spíše dělá osvobození od místních poplatků některých čísel popisných, třeba chat a 

chalup (nejsou obývány celoročně) – vždy musí být uvedeno z jakého důvodu je to osvobození (třeba 

nedostupnost pro svozovou firmu, není umožněn příjezd apod.), je možné tedy osvobození od poplatků za 

odpad, ale paní Slezáková doporučuje raději konzultovat s ní! Více k místním poplatkům bylo sděleno 

v minulé schůzi.  

V závěru bylo ještě krátce připomenuto, že se opět blíží období, kdy se budou venku konat různé akce a 

bude docházet k rušení nočního klidu. V tomto případě upravit vyhláškou jen tam, kde jsou problémy a 

stížnosti. Jinak vyhláška být nemusí. Pokud je ovšem potřeba vyhlášku vydat, tak akce musí být přesně 

definována, již nestačí jen obecně (př. letní zábava pro mladé, v měsíci červnu ze soboty na neděli, noční 

klid stanoven od do apod.)! V rámci dané akce pak lze ve vyhlášce upravit dobu nočního klidu od do nebo 

ho v daném případě zrušit úplně. Vždy vše záleží na místních podmínkách a občanech.  

Kdo má v obci lázeňskou a ubytovací vyhlášku, zatím také nechá být a předělávat až koncem roku 11-

12/2019 – budou se měnit. Vždy je potřeba zvážit, zda ta vyhláška má pro obec smysl.  

Obcím bylo také sděleno, že je plánován Registr na vyhlášky od roku 2001 – v tomto registru pak budou 

muset být všechny vyhlášky, které obec od tohoto roku vydala a jsou platné, proto bylo obcím 

doporučeno, aby ty staré zrušily a nechaly jen ty nejnutnější  a aktuální!! 

Paní Slezáková bude pro obce k dispozici v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n. P. opět v termínu 

15.5.2019 (doporučuje zejména novým starostům – obecné základní informace ohledně povinností pro 

obce je schopná předat), jinak ji lze kontaktovat na tel. 567 300 370, email: anezka.slezakova@mvcr.cz. 

Kontakt a konzultační hodiny jsou také zveřejněny na stránkách Mikroregionu v sekci Pro obce/Právní 

poradenství. Lepší předem konzultovat, než mít případné problémy.  

5. Kraj Vysočina 

V úvodu bylo předáno slovo panu Bc. Jiřímu Kafkovi, zástupci Kraje Vysočina z Odboru sociálních věcí, 

Oddělení sociální ochrany a prevence, tel. 564 602 846, 734 694 525, Kafka.J@kr-vysocina.cz. Pan Kafka 

mailto:anezka.slezakova@mvcr.cz
mailto:Kafka.J@kr-vysocina.cz
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přítomné informoval zejména o povinnostech a právech, které má zástupce obce jako starosta a 

místostarosta vzhledem k sociálně právní ochraně dětí a vzhledem k veřejnému opatrovnictví. V případě 

sociálně právní ochrany dětí, má starosta právo i vstoupit do obydlí, pokud má důvodně podezření, že zde 

dochází k nezákonnému jednání s nezletilými. V případě zletilých, smí do obydlí vstoupit jen policie. 

Starostům je doporučeno, aby se svým podezřením obraceli na ORP na OSPOD na paní PhDr. Lukšovou, 

tel. 731 753 104, drahomira.luksova@bystricenp.cz. V rámci veřejného opatrovnictví bylo upozorněno 

zejména na to, že od r. 2012 již nelze danou osobu zcela zbavit svéprávnosti, jen omezit. Veřejné 

opatrovnictví vždy dopadne na obec, kde se daná osoba fyzicky zdržuje, nikoliv na obec, kde má hlášený 

trvalý pobyt. V tomto případě je doporučeno se obrátit přímo na Kraj Vysočina na pana Kafku (kontakt je 

uveden víše), jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti, stát tedy výkon této funkce 

kompenzuje finanční částkou 29 tis. Kč na obec ročně za opatrovanou osobu.  Podrobnosti k tomuto 

tématu naleznete v přiložené prezentaci, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu.  

6.  MAP II 

Projekt Místního akčního plánování II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem krátce představila 

Ing. Jitka Zelená, ta přítomné také seznámila s aktuálními informacemi o realizaci a aktivitách projektu. 

Zdůraznila význam Strategického rámce, který je součástí dokumentu MAP, možnost vkládání nových 

projektových záměrů a úpravu stávajících v provázanosti na budoucí výzvy, dotace a granty v oblasti 

investičních priorit. Stávající Strategický rámec byl schválen 20.3.2019, jakmile proběhnou formální 

náležitosti, bude vyvěšen na webu www.bynp.cz  Další termín aktualizace důležitý pro zřizovatele škol je 

říjen 2019, podrobné instrukce rozešle realizační tým MAP II v patřičném předstihu. Aktualizace 

Strategického rámce by měla proběhnout nejen ve spolupráci zřizovatele a ředitele školy, ale také ve 

spolupráci s MAS Zubří země, která výzvy pro školy vyhlašuje. V další části vstupu Ing. Zelená popsala řadu 

aktivit, které se pro školy v roce 2018 realizovaly (rodilý mluvčí do škol, logopedická podpora, stavebnice 

do škol, podpora polytechniky – Vandrování za řemesly, exkurze do vzdělávacího centra Alternátor Třebíč, 

vzdělávací herecká představení, preventivní programy Bezpečný internet, řešení krizových situací ve 

školách, vzdělávání pro pedagogy). 

7. MAS Zubří země 

Z MAS Zubří země se schůze účastnila paní Ing. Lada Jindrová, která přítomné starosty informovala o 

Opatřeních článku 20 programu rozvoje venkova, kterou plánuje MAS Zubří země vyhlásit na začátku roku 

2020. Alokace výzvy je cca 5,5 mil. Kč. Na počátku prezentace byly přítomným představeny podmínky této 

výzvy. Míra dotace tohoto titulu bude 80 %, za podmínky, že do článku 20 lze podat pouze jednu žádost, ve 

které mohou být různé oblasti podpory – lze tedy žádat v rámci více vyhlášených opatření, ale formou 

jedné žádosti za jednu obec. Nutný je soulad s plánem rozvoje obce. Co však nebude podporováno ani 

v rámci jednoho opatření jsou akce a aktivity zaměřené na sportování– sportoviště, tělocvičny, zázemí 

apod NE. Článek 20 zahrnuje osm různých opatření, ze strany MAS Zubří země je však možné vyhlásit jen 

mailto:drahomira.luksova@bystricenp.cz
http://www.bynp.cz/
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některé z opatření (dle doporučení z krajského setkání). Proto bylo součástí jednání členské schůze také 

veřejné projednávání těchto opatření.  Přítomní starostové hlasovali, o které opatření by měla jejich obec 

zájem. Největší zájem byl projeven o opatření na veřejná prostranství v obcích, ze kterého lze čerpat 

prostředky na: obnovu veřejných prostranství včetně herních prvků. Dotaci lze čerpat na obnovu náměstí, 

návsi, bezprostředního okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů. 

Dále lze čerpat na vytvoření, rekonstrukci, obnovu veřejných prostranství obce, osvětlení, oplocení a 

venkovního mobiliáře. Druhé nejvíce vyžadované opatření v území je opatření na hasičské zbrojnice. 

V tomto opatření lze čerpat prostředky na: investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic. Lze použít na 

rekonstrukci, obnovu, rozšíření hasičské zbrojnice včetně příslušného zázemí. Dále také na pořízení strojů, 

technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice. Třetí nejvíce v území žádané opatření je opatření na 

podporu mateřských a základních škol. V tomto opatření lze podpořit rekonstrukce, rozšíření MŠ a ZŠ, 

včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení. Dále také venkovní mobiliář a herní 

prvky, technologie a další vybavení MŠ a ZŠ. O konečném rozhodnutí, která opatření bude MAS vyhlašovat 

budete informování. Podrobné podmínky všech opatření naleznete v prezentaci v příloze č. 4. 

8. Hospodaření MB 

Dofinancování 2. poloviny roku 2019 

Starostové byli seznámeni s tím, že neustále vzrůstají náklady na provoz MB i na jeho činnost, abychom 

mohli bezproblémově fungovat až do konce roku 2019, byl připraven návrh na dofinancování těchto 

aktivit. V návrhu rozpočtu byla tedy do rozpočtu přidána na straně příjmů ještě částku ve výši 122 500 Kč 

(na pokrytí nástupu nového zaměstnance již od dubna 2019, na úhradu nevyčerpané dovolené za 

současného zaměstnance, který bude odcházet na mateřskou dovolenou, na dokrytí spolufinancování 

první poloviny roku v rámci projektu CSS a dále na dokrytí navýšení spolufinancování MAS Zubří země). 

Nyní by se mělo rozhodnout, jakým způsobem bude částka od obcí vybrána. Pro starosty byly připraveny 

tři varianty, jak lze tyto prostředky do rozpočtu fyzicky přidat – buď na obyvatele, nebo stejná částka pro 

všechny, nebo byly navrženy různé částky pro obce dle kategorií podle počtu obyvatel. Nakonec byla 

vybrána poslední varianta dle velikostních kategorií obcí podle počtu obyvatel, která se všem 

přítomným zdála nejvíce férová a současně jako kompromis mezi předchozími dvěma variantami. 

Podrobnosti viz příloha č. 5. Příspěvky budou od obcí vybírány od dubna 2019 na základě elektronicky 

zaslané výzvy. 

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Rozpočet pro rok 2019 

Manažerka MB seznámila přítomné starosty s připraveným rozpočtem na rok 2019 (příloha č. 6). Tento 

rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný v celkové výši 2 074 649,46 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 4. 3. 2019 umístěn na úřední desku web. stránky 
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Mikroregionu Bystřicko – www.regionbystricko.cz, kde byl zveřejněn až do dnešního jednání.  

Do položek Příjmů ve výši 2 074 649, 46 Kč jsou zařazeny členské příspěvky od obcí na rok 2019 (653 833 

Kč, částka je složena z členského příspěvku 27 Kč na obyvatele a z částky 122 500 Kč, která bude od obcí 

vybrána dodatečně na základě modelu schváleného výše), příspěvek na realizaci projektu CSS od SMO ČR, 

sponzorský finanční dar od společnosti E.ON, dotace Kraje Vysočina na realizace BČD 2019 a Putovního 

letního kina 2019, spoluúčast obcí na projektu Bystřicko čte dětem a Letní kino vycházející z předpokladu z 

2018, zůstatek z roku 2018. Na příjmové straně jsou také uvedeny příjmy z pronájmu movitých věcí a 

služeb. 

Do položek Výdajů ve výši 2 074 649, 46 Kč jsou zařazeny např. kancelářské potřeby, účetní služby, 

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

publikování v novinách Bystřicko, v položce ostatní osobní výdaje - DPP účetnictví, IT servis, společné 

vybavení, dar pro MAS Zubří země, dar pro Kumšt o.s. na fotografickou soutěž Zrcadlení 2019, výdaje na 

školení a vzdělávání, společné akce – Bystřicko čte dětem, Letní kino a Hry bez hranic, rezerva a také 50 

tis. Kč na mezinárodní spolupráci (Slováci) apod. Nikdo ze starostů neměl k rozpočtu připomínky ani žádné 

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

jednohlasně.  

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Přítomní byli také upozornění, že jim bude zaslána informace k vyvěšení na ÚD obcí týkající se nově 

schváleného rozpočtu. V dokumentu bude obsažena informace, kde lze přistoupit ke všem dokumentům 

souvisejícím s hospodařením MB jak v elektronické, tak v listinné podobě. Více informací naleznete 

v příloze č. 7 tohoto zápisu. Současně prosíme o zveřejnění (dokument musí být zveřejněn po celou dobu 

platnosti Rozpočtu pro rok 2019, až do schválení nového).  

 

Darovací smlouva Kumšt o.p.s 

Dalším tématem tohoto bodu byla darovací smlouva v hodnotě 10 000 Kč pro KUMŠT o. s. (příloha č. 8), 

která je organizaci vyplácena každoročně. 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 musí 

být uveden autor a název fotografie.  Dále je možné na obce zapůjčit výstavu fotografií z minulých ročníků 

– jedná se celkem o cca 20 panelů A0, které jsou po domluvě k dispozici. I v tomto případě kontaktujte 

paní Krásenskou nebo kancelář MB. Darovací smlouva byla všemi schválena.  

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

9. Zájezd po vesnicích roku a Stromu roku 2019 

Starosta obce Vír pan Stalmach přišel s nápadem uspořádat zájezd starostů po vesnicích roku dle vzoru 

Mikroregionu Slušovicko. Předsednictvo navrhuje pro tuto novou aktivitu vymezit z rozpočtu 

http://www.regionbystricko.cz/
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Mikroregionu částku 15 000 Kč. Pan Stalmach zaslal na schůzi termín i program zájezdu. Předběžný zájem 

z přítomných starostů byl projeven od 11 osob. Navržený termín byl však ze strany zájemců o zájezd 

hodnocen jako nevhodný. Zájem o zájezd bude řešen ještě v rámci každé obce, kdy zúčastnit se mohou 

nejen starostové obcí, ale i místostarostové či zastupitelé. 

Krátká informace o soutěži Strom roku 2019, do které chceme zapojit „Chudobínskou borovici“. 

Mikroregion Bystřicko zaslal žádost na povodí Moravy ohledně schválení záměru přihlášení tohoto stromu 

do soutěže. Odpověď povodí Moravy byla však negativní. Probíhalo další jednání s nadací Partnerství, 

která celou soutěž zaštiťuje. Dle jejich názoru nemusíme mít kladné stanovisko od povodí Moravy. 

Výsledek tedy je, že borovici přihlásíme. Bude přihlášena buď za svazek, nebo za fyzickou osobu.  

 

10. Ceník služeb 

Členská schůze Mikroregionu Bystřicko si již na konci roku schválila, že bude stanoven ceník služeb po 

vzoru jiných DSO pro rok 2019. Tento ceník služeb byl následně několikrát projednáván na schůzi 

Předsednictva v roce 2019 s tím, že jeho finální podobu si obce schválí dnes s platností od 1.1.2019. Než 

bylo přistoupeno ke schvalování, byla ještě řešena otázka procentuálního podílu obce v případě, že bude 

žádost o dotaci vyřízena úspěšně a obec danou dotaci získá. Po vzájemné debatě bylo dohodnuto, že 

v případě, že bude žádost o dotaci úspěšná, bude obec platit příspěvek DSO ve výši 2 % z celkových 

nákladů projektu v případě projektu do 1 mil Kč včetně. Pokud celkové náklady projektu přesáhnou částku 

1 mil Kč, stanou se 2 % paušálem, ke kterému bude připočteno ještě 1 % z nákladů nad 1 mil. Kč. Finální 

ceník služeb je přílohou č. 9. 

Př.  

- projekt do 1 mil. Kč na MMR, včetně + neúspěšně podaná žádost o dotaci = poplatek 3000 Kč za 

vyřízení 

- projekt do 1 mil. Kč na MMR, včetně + úspěšná žádost o dotaci = poplatek 3000 Kč za vyřízení + 2% 

z celkových nákladů projektu (20 tis. Kč). 

- projekt za 1,5 mil. Kč na MMR + úspěšná žádost o dotaci = poplatek 3000 Kč za vyřízení + paušál 2% z 1 

mil Kč (20 tis. Kč) + 1% navíc z nákladů nad stanovenou hranici 1 mil. Kč (1 % z 500 tis. Kč, 5000 Kč) 

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

11. Projekt CSS 

V tomto bodě bylo jednáno o prodloužení projektu SMO ČR Centra služeb do konce roku 2019. Projekt 

nyní oficiálně končí k 30.6.2019, ale je možné jeho půlroční prodloužení za určitých podmínek. Původně 

bylo ze strany SMO požadováno, aby DSO zachovalo minimálně 3,0 úvazku, jak tomu bylo dosud. Nyní se 

podmínka změnila na 2,1 úvazku, které budou financovány ze 100 % ze strany SMO ČR (financováno 

pravděpodobně 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. Další podmínkou je přidání nové klíčové aktivity – 
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lokální ekonomika (počat aktivit se nemění, tzn. min 170 za 3 měsíce). Podrobnosti o tom, co vše bude 

tato klíčová aktivita zahrnovat za činnosti však zatím nevíme – pravděpodobně se bude jednat o katalog 

místních malých podnikatelů apod. 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.  

Vzhledem k tomu, že nový dodatek ke stávající smlouvě o vzájemné spolupráci v rámci realizace projektu 

CSS mezi DSO a SMO ČR Mikroregion zatím neobdržel, měl by dorazit podle posledních informací 

v průběhu měsíce dubna 2019, bylo hlasováno o tom, zda bude předseda Mikroregionu pověřen jeho 

podpisem za výše uvedených podmínek.  

Bylo odhlasováno, že pokud budou podmínky nového dodatku stanoveny tak, jak je výše uvedeno, 

Mikroregion Bystřicko půjde do prodloužení projektu CSS a předseda Libor Pokorný může jménem svazku 

tento dodatek podepsat.  

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Dále byli přítomní v rámci bodu požádáni o zaslání seznamu projektů, na které budou v tomto roce 

vyhlašovat nebo již mají vyhlášené výběrové řízení (veřejnou zakázku), ať už bude projekt financován 

z rozpočtu obce nebo z nějaké dotace. Termín pro zaslání je do konce měsíce, tedy ideálně do 29.3.2019.  

Obce byly také požádány o to, aby si opětovně zkontrolovaly své přístupy do Právní poradny SMO ČR. 

Některé obce zde jsou již registrovány, ale měnily si své emailové adresy, v tom případě bude zařízeno, 

aby jim byly současné přihlašovací údaje převedeny na nová uživatelská jména – obdrží emailem 

informaci. Ta obec, která se dosud neregistrovala, bude vyzvána k opětovné registraci ze strany správce 

Právní poradny, který jí zašle nové přihlašovací údaje, prosíme tedy všechny obce, aby tyto emaily 

neignorovaly (mohou být i ve spamu) a registraci si aktivovaly!! Ze strany SMO ČR byla vyslovena 

podmínka o tom, že pokud do konce dubna nebudeme mít registrováno alespoň 70 % obcí a do konce 

května min. 90 %, pak bude přístup do právní poradny pro naše CSS a členské obce DSO uzavřen!!  

12. Nákup energií obcí 

Již dříve byly obce informovány o tom, že Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s městem Bystřice nad 

Pern. a Mikroregionem Novoměstsko zvažuje nákup energií na burze Kladno pro rok 2020 a dále. 

Dokumenty z jednání byly obcím průběžně zasílány, stejně tak byly obce informovány o možné spolupráci 

s Mikroregionem Novoměstsko, který tento způsob nákupu realizuje již sedm let. Vzhledem k tomu, že se 

nakonec uskutečnila i jednání se současnými dodavateli, kteří by o nás jako o klienta neradi přišli, je na 

základě jimi poskytnuté nabídky zvažováno, zda od burzy ještě neustoupit a nedohodnout se se 

současnými dodavateli přímo, jak tomu bylo dosud. Obcím byla tedy představena aktuální nabídka od 

společnosti Innogy a aktuální nabídka od společnosti E.ON. Po vzájemné dohodě bylo stanoveno, že 

nabídku od společnosti Innogy zkusíme ještě v následujících dnech zaktualizovat a s největší 

pravděpodobností bude nakonec akceptována na rok 2020 i bez nákupu na burze, protože se pohybuje 

v rozmezí burzovních cen. S nákupem na burze jsou navíc spojeny burzovní poplatky ve výši 1,3 % 
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z celkového objemu a poplatek společnosti Fin – servis za zprostředkování a administraci, i pro svazek by 

to znamenalo značný nárůst administrativy, což se za současné situace nezdá jako žádoucí. Co se týče 

elektřiny bude cena i nadále vyjednávána, cílem je přiblížit se co nejvíce cenám na burze. Obce budou o 

veškerých aktualitách včas informovány. Pochopitelně je zde možnost zajisti nákup i obcím, které si nyní 

ceny domlouvají individuálně.  

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

13. Majetek MB 

Předseda MB informoval přítomné o provedené inventarizaci majetku Mikroregionu Bystřicko, která 

proběhla v pořádku bez zjištěných chyb. Přítomní byly také seznámeni s obsahem Inventarizační zprávy za 

rok 2018 (příloha č. 10) a následně bylo vyvoláno hlasování o jejím schválení. Inventarizační zpráva za rok 

2018 byla jednohlasně schválena.  

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Dále byl projednáván malý skákací hrad, který je v současné době při zatížení nedostatečně nafouknutý. 

Ze strany Mikroregionu bychom chtěli tento problém zkusit vyřešit doplněním starého fukaru od starého 

skákacího hradu k tomuto novému malému hradu. Je zde totiž možnost 2 ventilátorů. Bohužel však 

nemáme dostatečné prostory, kde by bylo možné hrad nafouknout a zjistit, zda je toto řešení reálné. 

Starosta obce Prosetín nabídl prostory v jejich škole, pomoc případně nabídl i starosta Písečného. Bude 

tedy domluveno vyzkoušení před zahájením letošní sezony.  

 

14. Mikroregionální akce 

Bystřicko čte dětem 2019 

Letošní čtení dětem se již blíží k závěru. Přítomní starostové byli informování o zrušení společného čtení se 

společností E.ON, které bylo plánováno na polovinu dubna pro bystřické školy v Centru Eden. Speciálním 

hostem tohoto čtení měla být herečka Martha Issová, ale bohužel se nepodařilo toto čtení a spolupráce se 

známou herečkou ze strany společnosti E.ON zajistit. Vyslovena byla také prosba o zaslání fotografií 

z konání této akce, abychom měli doloženou publicitu pro Kraj Vysočina i společnost E.ON, s níž máme 

smlouvu o reklamní spolupráci.  

 

Hry bez hranic 2019 

Letošní Hry bez hranic hostí městys Strážek a je třeba domluvit termín konání této akce. Předsednictvem 

byl navrhnut termín 7.9. případně náhradní termín 14.9. Starosta městyse Strážek pan Tvarůžek však 

nemohl ani jeden z termínů slíbit, protože stále nemá rozpis fotbalových zápasů a snaží se celou akci 

organizačně sladit v rámci obce. Preferovanějším termínem je však 7.9.2019. I v letošním roce zkusí 

Mikroregion Bystřicko podat žádost o dotaci na Kraj Vysočina. O konečném termínu budete včas 

informováni.  
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Letní kino 2019 

V letošním roce bude probíhat letní kino klasicky v termínech od poloviny června do začátku září. Termíny 

kin jsou již téměř všechny zaplněny a zbývají poslední. Problémem by však letos měly být zdražující se 

licence jednoho z distributorů. Jde konkrétně o distributora CinemArt, který informovat MB o celkové 

změně v rámci své společnosti, která pro nás bude znamenat zvyšování nákladů na licence. Od této 

společnosti jsou z naší strany objednávány především nové české filmy převážně komedie. Cena těchto 

filmů by se mohla pohybovat až u hranice 8 000 Kč za promítání. Na starosty byl vznesen dotaz, zda máme 

tedy tyto nové filmy vůbec nabízet a zahrnout do výběru filmů, nebo zda zvolit filmy starší, levnější a 

upřednostnit i filmy jiných distributorů. Částka za licenci ve výši 8 000 Kč nepřišla žádnému ze starostů 

adekvátní, a tak bude sestaven výběr filmů bez novinek letošního roku od této společnosti. Výběr filmů 

bude připraven v průběhu měsíce dubna. Případné doptání na jednotlivé filmy, které nebudou obsaženy 

ve výběru je možné.  V závěru zazněla také informace o tom, že dotace ve výši 60 tis. Kč pro letošní ročník 

byla Krajem Vysočina svazku opět udělena.  

 

Kritéria MA21 

Manažerka Svazku Veronika Benová informovala přítomné o problému při naplňování kritérií MA21, kdy 

musí být v rámci Neformální skupiny pro MA21 (Komise pro MA21) zastoupen kromě veřejného sektoru, 

také sektor neziskový a komerční. V současné době již nemáme zástupce komerčního sektoru, kterým byl 

pan Mgr. Josef Vojta za společnost Centrum Eden. Nyní je tedy potřeba doplnit min. jednoho člena 

orgánu, který by mohl komerční sektor zastupovat. Nabídl se pan Husák za společnost Husák, spol. s.r.o. 

Členská schůze Mikroregionu Bystřicko tedy schvaluje nové složení Neformální skupiny pro MA21 v této 

podobě: 

Člen neformální skupiny pro 

MA21 
Subjekt, který člen zastupuje 

Sektor, který člen zastupuje 

v rámci MA21 

Vlastimil Husák Husák, spol. s.r.o. komerční 

Mgr. Ladislav Stalmach Obec Vír veřejný 

PaedDr. Šárka Kunčíková Český svaz žen neziskový 

Vlastimil Tvarůžek SDH Meziboří neziskový 

Josef Smolka TJ Rozsochy neziskový 

František Skalník Obec Ždánice veřejný 

Ing. Pavel Kadlec Obec Dalečín veřejný 

Mgr. Martin Horák Město Bystřice n. P. veřejný 

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 
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Dále byly přítomní seznámeni s dalšími dokumenty k realizaci MA21, a to s obsahem Plánu zlepšování 

MA21 na rok 2019 a s obsahem Hodnotící zprávy MA21 za rok 2018. Oba tyto dokumenty byly 

jednohlasně schváleny.  

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 
 

 

Dětská umělecká soutěž  

Informování přítomných o připravujících se výstavách. První z nich bude realizována začátkem měsíce 

května 2019 a bude na Krajském úřadě v Jihlavě (vernisáž plánována na 14. nebo 15. května). Tato výstava 

bude zahrnovat nejen dětské umělecké práce z roku 2018, ale také celkově prezentovat naše území. Další 

výstava je připravována v Praze v období letních prázdnin V Jindřišské věži. V tomto bodě také zazněla 

informace, že v letošním roce se žádný nový ročník soutěže konat nebude a další ročník bude vyhlášen až 

koncem roku 2019, se sběrem prací v roce 2020.  
 

 

Nositel tradic Bystřicka  

Předseda DSO Libor Pokorný informoval přítomné o usnesení komise pro výběr ocenění Nositele tradic 

2019. Komise navrhuje udělení titulu řezbáři z Velkých Janovic panu Marečkovi. Návrh Nositele tradic 

2019 byl jednohlasně přijat.  

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

15. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) školení pro zastupitele 

Bylo připomenuto blížící se školení zastupitelů obcí, které se bude konat ve dvou dnech. První z nich 

proběhne již 27.3. od 15:00 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice a druhé 3.4. 2019 v čase a místě stejném. 

Pozvánka je přílohou č. 11. 

b) Školení pro starosty k sociálním službám 

V tomto bodě bylo oznámeno, že paní Benová se účastnila jednání s panem starostou města Bystřice n. P. 

a paní RNDr. Marií Kružíkovou, Krajskou koordinátorkou pro Kraj Vysočina Projektu „Implementace 

politiky stárnutí na krajskou úroveň“ a také koodinátorkou aktivit v rámci prorodinné politiky. Na její 

popud bylo společně s vedením města dohodnuto, že bude pro zástupce obcí připraveno jakési školení 

(jednání) na téma prorodinné a seniorské politiky s dopadem na obce, na kterém budou přítomni zástupci 

MPSV, Kraje Vysočina a ORP Bystřice n. P.. Program je předběžně sestaven v podobě, kterou si můžete 

přečíst v příloze č. 12. O termínu tohoto setkání budou všichni včas informováni, bylo by dobré, kdyby se 

ho zúčastnilo co nejvíce zástupců obcí – je určeno pro všechny, nejen ty, kteří ve své obci mají zajištěny 

nějaké sociální služby. Jednání se bude týkat také financování sociálních služeb a možných dotačních titulů 

v této oblasti.  
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c) Střet zájmů 

Starostové byly informováni, že už po komunálních volbách měly být z hlediska zákona o střetu zájmů 

provedeny jisté úkony ze strany veřejných funkcionářů, o kterých měli být všichni informováni dopisem 

z Ministerstva spravedlnosti (příloha č. 13). Proto byly všichni vyzváni k tomu, aby si zkontrolovali pod 

svými přihlašovacími údaji, zda mají splněno či nikoliv, pokud ne, prosíme o rychlou nápravu, případně se 

můžete obrátit na nás, rádi pomůžeme. Týká se starostů, místostarostů a členů rady!! 

Nyní všichni veřejní funkcionáři, kdo byly znovu zvoleni do stejné funkce (nebo jiné) musí podat výstupní 

oznámení z funkce předchozí, i když byla stejná, a následně zadat vstupní oznámení do funkce nové (opět 

i když je stejná), do 30. 6. letošního roku musí být ještě podáno takzvané průběžné oznámení!! 

 
Postup: 
Výstupní oznámení: 

1. Otevřete www stránku http://cro.justice.cz 
2. Nahoře je lišta – a vpravo je přihlásit se jako – rozkliknout a dát tam veřejný funkcionář. 
3. Vyplňte přihlašovací jméno a heslo – jestli nedohledáte, tak ho lze ze systému vytáhnout 

prostřednictvím podpůrného orgánu (přihlášení za obec), pokud ani to nedohledáte, dejte mi 
vědět.  

4. Abyste nemuseli vyplňovat všechno otrocky znova, protože všichni původní veřejní funkcionáři již 
tam oznámení máte, tak vpravo u posledního oznámení klikněte na použít jako šablonu a otevře 
se Vám předchozí oznámení. 

5. Potom si najděte druh oznámení, za které se oznámení podává a vyberte výstupní. 
6. Období je od 1.1.2018 do data ustavujícího zastupitelstva.  
7. A jestli u Vás neproběhli žádné změny, které je potřeba zaznamenat, tak už stačí úplně dole 

kliknout na – odeslat oznámení do registru. 
 
Vstupní oznámení: 
Body 1 až 4 jsou stejné. 
5. zde bude druh oznámení vstupní 
6. období je od data ustavujícího zastupitelstva 
7. stejné jako u výstupního. 
 
Všichni dejte pozor, jestli se v mezidobí u Vás něco zejména majetkově nezměnilo, co by bylo nutné 
zaznamenat. V budoucnu by systém prý měl umět natáhnout informace z KN. 
 
Chcete-li udělat zároveň i to průběžné, tak je změna v postupu pouze u druhu oznámení. S tím, že období, 
za které se průběžné oznámení podává, je od 1.1.2018 do 31.12.2018 – za předcházející rok.  
 
Termínově je to pak odlišné u nových veřejných funkcionářů, kteří průběžné nepodávají za celý rok, ale 
jen od data ustavujícího zastupitelstva do konce roku a zadávají pouze vstupní oznámení na začátku 
zahájení funkce - od data ustavujícího zastupitelstva.  
Postup se malinko liší také u končících funkcionářů, kteří po volbách již nejsou ve veřejné funkci – ti 
zadají výstupní oznámení k datu ukončení funkce a následně průběžné oznámení za rok 2018 od 
1.1.2018 do data ukončení funkce – období, kdy ještě byly ve funkci.  

V případě dotazů nás určitě kontaktujte.  

d) Turistické tabule obcí 

Místostarosta města Bystřice n. P. sdělil zástupcům obcí, že bohužel město Bystřice nemůže dodržet 

původní model financování opravy turistických tabulí na obcích, který jim byl nabídnut v roce 2017 ze 

http://cro.justice.cz/
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strany Města od pana Jurmana a pana Vojty – ten měl pravděpodobně představu o nějaké dotaci, kterou 

již nestihl pro město zařídit, protože částka na tuto obnovu není v rozpočtu Města nikde zavedena. Bylo 

by tedy dobré, kdyby město Bystřice převedlo turistické tabule do majetku jednotlivých obcí a ty se již o 

jejich údržbu staraly samy. Vzhledem k tomu, že pro některé obce, které dosud žádnou ceduli neměly, již 

byly vyrobeny nové tabule, bude jejich spolufinancování ještě dodrženo dle původního modelu, tzn. 80 % 

uhradí obec, 20 % bude spoluúčast Města. V případě obnovy tabulí a jejich aktualizace nabízí Město 

prostřednictvím TIC obcím pomoc s grafickým zpracováním a poskytnutí původních podkladů, případně 

kontaktů na tisk. Všichni přítomní souhlasí, v průběhu roku budou tedy připraveny příslušné smlouvy. 

Hlasování: Pro: 25    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

e) Projektové záměry obcí 

Obcím bylo připomenuto, že na začátku roku byly vyzváni k tomu, aby zaslaly své plánované projektové 

záměry v horizontu několika let. Všem byla v úvodu rozeslána tabulka s původními záměry, kterou je 

potřeba aktualizovat a doplnit do ní záměry nové, případně odmazat ty, kterou jsou již realizované nebo 

z nějakého důvodu realizovány nebudou. Kdo zaslal, obdržel následně návrh na financování těchto 

projektů z různých dotačních zdrojů. Prosíme tedy o zaslání od těch, kdo tak ještě neučinil!! 

f) Jednota COOP – požadavek na dofinancování provozu 

Zástupci obcí v tomto bodě vzájemně diskutovali o tom, kdo již od společnosti COOP obdržel výzvu 

k doplacení ztráty, která společnosti vznikla za rok 2018 z provozu obecní prodejny. Některé obce se 

k problému vyjádřily tak, že dopis k nim chodí pravidelně, nic neplatily a zatím vše funguje. Některé 

naopak tvrdí, že jim hrozí uzavření obchodu a jeho pronajmutí jinému provozovateli, pokud ztrátu 

nepokryjí ze svého rozpočtu a nebudou navíc COOPu ročně vyplácet 20 tis. Kč jako zaručený zisk. Obce 

mají na celou věc jasný názor, že vše odkazuje na výzvu Kraje Vysočina, která obcím umožňuje žádat o 

dotaci na provoz obecních prodejen nebo na dar pro provozovatele. Na tuto výzvu jsou alokovány 4 mil. 

Kč, o které má jednota COOP evidentní zájem. Některé obce již se společností zahájily jednání, o výsledku 

budou informovat. Některé se na jednání teprve chystají. V případě potřeby bude domluveno jednání se 

zástupci společnosti COOP pro všechny obce, kterých se problematika týká, případně bude hledána jiná 

právní cesta. Obec Písečné má dokonce v návrhu smlouvu již stanovenou podmínku, že v případě ztráty ji 

musí obec uhradit – jedná se o smlouvu na pronájem nebytových prostor. Obecně však platí, že obce nic 

doplácet nechtějí, také z toho důvodu, že ve většině případů prodaly prodejnu, případně pozemek, 

společnosti za symbolickou 1 Kč s tím, že společnost bude prodejnu provozovat. Žádat o dotaci obce také 

nechtějí, protože dle podmínek dotace by měly společnosti mnohdy vyplatit mnohem více, než je po nich 

požadováno (min. výše dotace je 20 tis Kč). Žádost o dotaci se vyplatí až pokud náklady dosáhnou částky 

cca 30 tis. Kč a více. Výzva je přílohou č. 14.  

g) Otevření nového dětského oddělené nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

V závěru schůze se opět ujal slova Předseda svazku, který pouze přítomné informoval o tom, že se 
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společně s paní Benovou zúčastnil slavnostního otevření nového dětského oddělení zdejší regionální 

nemocnice, na jehož vybavení obce přispěly. Kromě toho, že oddělení je opravdu krásně a barevně 

zařízeno tak, aby se v něm malým pacientům, i za daných okolností, líbilo. Bylo také zkontrolováno, zda ze 

strany Nemocnice byly dodrženy smluvní podmínky ohledně publicity dárců. Ti jsou všichni uvedeni na 

velké tabuli, která je umístěna na chodbě proti vchodu do nového pavilonu. Publicita je doložena přílohou 

15.  

16. Závěr jednání 

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

první schůzi v roce 2019 ukončil.  

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
        Ing. Pavel Kadlec                   Vlastimil Tvarůžek           Libor Pokorný 

                                                                                                                                  předseda mikroregionu                                                                                                          

 

 

Zapsala: ………………………………. 

                Mgr. Veronika Benová 


