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21. 6. 2017 v 16:00 hod., salonek KD městyse Štěpánov n. S. 

 
 

• 20 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Moravecké Pavlovice, 

Nyklovice, Radkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Ujčov, Unčín, Věchnov, 

Velké Tresné, Věstín, Věžná, Zvole, Ždánice) 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Ministerstvo vnitra (nové informace pro obce) - Ing. Anežka Slezáková 

4. E.ON, představení nové oblastní manažerky - Ing. Zuzana Oujezdská 

5. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Ing. Jana Jurošová (Odbor financí a obecního 

živnostenského úřadu) 

6. MAS Zubří země (informace o výzvách) Ing. Jarmila Zemanová 

7. Projekt CSS – (Informování o činnosti CSS – VZMR, Výstupy z analýzy přínosů CSS, Ověření 

spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb, Projednání návrhů na změny 

v činnosti) 

8. Hospodaření MB  

9. Nákup nového MB vybavení 

10. Změna stanov MB – doplnění hlasování per rollam 

11. Diskuze – Nositel tradic (schválení změny pravidel a letošního Nositele tradic) 

     – Hry bez hranic – termín 16.9., účastníci 

     – Letní kino – výběr filmů 

     – Bystřicko čte dětem – vyúčtování 

- návštěva Slováků – 7. - 9.9. 2017 

12. Závěr jednání 

 

 

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

 



2 / 10 

 

Z Á P I S 

1. Zahájení 

Předseda Libor Pokorný zahájil členskou schůzi v 16:05 a přivítal všechny přítomné starosty. 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

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

přítomné na zrušení bodu 4 (paní Oujezdská se z pracovních důvodů omluvila). Program byl jednohlasně 

schválen. 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

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

PaedDr. Šárka Kunčíková (Štěpánov n. S.), Vlastimil Tvarůžek (Strážek). 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

3. Ministerstvo vnitra (nové informace pro obce)  

Předseda DSO Libor Pokorný, přivítal hosta této schůze, paní Ing. Anežku Slezákovou, která přišla starosty 

informovat o novinkách. Paní Ing. Slezáková se již jen krátce představila, jelikož ji všichni starostové znají. 

Pracuje na odboru dozoru a kontroly v Jihlavě a poskytuje konzultace pro oblast Bystřicka, Novoměstska, 

Žďárska a Velkomeziříčska. Konzultační dny pro druhou polovinu roku zašle emailem a budou předány 

obcím. Poté již paní Slezáková přešla k tématu školských obvodů obcí a zřizovaní obecně závazných 

vyhlášek. Informace se týkaly školského zákona č. 561/2004, §178 odst. 2 

„Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody spádové školy takto: 

a) je-li v obci jedna základní škola zřízena obcí, tvoří školský obvod území obce 

b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou 

c) je-li na území svazku obcí jedna základní škola nebo více základních škol zřízených svazkem obcí nebo 

dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol 

zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou 

část školského obvodu“. Tzn. je-li obec zřizovatelem školy, do které chodí děti pouze z území obce, není 

nutné obecně závaznou vyhlášku vydávat. Jde-li však o velkou obec, která zřizuje školu, do které spádově 

dochází i děti z okolních obcích (např. Štěpánov), pak musí tato obec s okolními obcemi mít uzavřenou 

dohodu a všechny tyto obce musí také vydat obecně závaznou vyhlášku stanovující školský obvod. 

Nevztahuje se to na výjimečné případy (jedno dítě apod.). Co se týká závaznosti, je ze zákona dána 

povinnost obce zajistit předškolní a školní vzdělávání dětem z dané obce (obec tedy musí zajistit kapacitu ve 

škole, která je pro danou obec spádová - kam dochází jejich děti).  

Město Bystřice, kde je škol více, musí své území rozdělit na školské obvody a stanovit, odkud a kam budou 
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děti chodit do školy. Problém je zejména u obcí, které nejsou zřizovatelem škol. Ty vzhledem k dané 

povinnosti musí uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí, kde se nachází škola 

(může jít i o více takových obcí). Všechny obce svázané dohodou pak musí opět vydat obecně závaznou 

vyhlášku.   

Problematické budou zejména MŠ, kde se bude povinnost postupně vztahovat i na dvouleté děti – 

současná kapacita tedy nebude dostatečná! Může však nastat i případ, kde i přes sepsání dohody a vydání 

vyhlášky nebude školský obvod dodržován, protože pro rodiče platí demokracie – mohou si určit, kam své 

děti pošlou, pokud je daná škola přijme (například obec Unčín – školku navštěvují i děti z okolí zatím na 

základě demokracie rodičů bez nějaké dohody, ale ve chvíli, kdy bude v Unčíně vyčerpána kapacita, vznikne 

problém pro okolní obce). Obecně však platí, že dokud není naplněna kapacita, nic se až tak neděje! Na 

druhou stranu jsem v této dohodě zakotveny i určité finanční příspěvky.   

1) pokud je obec zřizovatelem jedné ZŠ a nemá žádné dohody s obcemi – nemusí vydávat obecně závaznou 

vyhlášku 

2) pokud je obec zřizovatelem ZŠ, kterou využívají i další obce – obecně závaznou vyhlášku vydávají všechny 

obce; obce, které využívají školu v okolní obci mají se školou uzavřenou dohodu 

3) pokud obec není zřizovatelem školy, musí jít první impuls od ní a uzavře dohodu s obcí co zřizuje ZŠ, 

následně musí mít obecně závaznou vyhlášku obě obce 

Krátká informace také byla k rušení nočního klidu. Opět je vše řešené vyhláškou, která se vztahuje jen na 

obecní akce, a to zejména na ty tradiční a pravidelně se opakující. Starosta nemusí řešit soukromé akce 

(rodinné oslavy, svatby, narozeniny, apod.), obecně není třeba řešit ty akce, které se konají uvnitř budov, 

nebo na soukromém pozemku. Zde je zodpovědnost na pořadateli (FO). Týká se tady akcí na veřejných 

prostranstvích a zejména těch obcí, kde bývá problém se stížnostmi občanů.  

4. E.ON, představení nové oblastní manažerky 

Předseda DSO seznámil přítomné starosty s tím, že paní Ing. Oujezdská, která měla naši schůzi navštívit, se 

bohužel z důvodu pracovního vytížení nemůže zúčastnit.  

5. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

Dále předal předseda Libor Pokorný slovo paní Ing. Janě Jurošové (vedoucí odboru financí a obecního 

živnostenského úřadu v Bystřici n. P.). Ta přítomné starosty informovala o novele zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V důsledku této změny vznikají obcím, DSO a PO další 

povinnosti v oblasti zveřejňování informací. Tento zákon nabyl účinnosti dne 21.2. 2017 a nově zavedené 

zveřejňovací povinnosti se týkají: 
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- návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 

- schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 

- návrhu rozpočtu (vyvěšen 15 dní před projednáním) 

- schváleného rozpočtu 

- návrhu závěrečného účtu 

- schváleného závěrečného účtu 

- schválených pravidel rozpočtového provizoria 

- schválených rozpočtových opatření 

Veškeré změny týkající se vyvěšování těchto dokumentů, jsou přehledně uvedeny v tabulce, která je 

přílohou č. 1 k tomuto zápisu. Doporučujeme vytisknout a řídit se pokyny v ní uvedenými. Pro inspiraci je 

také možné sledovat úřední desku Krajského úřadu Kraje Vysočina, kde by měly být všechny informace 

uvedeny správně. http://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska/2/p1=1013 

Větší změny se týkají zejména Rozpočtu na rok 2018, ve kterém musí být uvedena informace o tom, jak 

dopadl rozpočet na rok 2017 a o provedených rozpočtových změnách. Tato informace musí být uvedena 

jak v návrhu, tak ve schváleném rozpočtu (informace o původním schváleném rozpočtu – příjmy a výdaje, 

dále o rozpočtových změnách a nakonec o tom, jaký byl rozpočet konečný – jak příjmy, tak výdaje). Ve 

schváleném rozpočtu na rok 2018 se musí také promítnout odraz schváleného střednědobého výhledu 

rozpočtu. Vše výše zmíněné je platné také pro příspěvkové organizace. Problém může taky vzniknout 

v případě, že obec jede na rozpočtové provizorium, ideální je vyhnout se mu a schválit koncem roku nový 

rozpočet. Když to nejde jinak, dát si pozor na to, že lze podle něj hospodařit jen do konce března 

následujícího roku a poté je nutné stejně schválit rozpočet. Měsíční výdaje nesmí překročit 1/12 

celkových.  

Zadluženost obce – šíří se milná informace o tom, že stát zadrží peníze a už je obci nevydá. Není to úplně 

pravda, na vyžádání ty peníze může obec získat zpět, ale nejdříve musí uhradit část svého dluhu (tzn. snížit 

dluh minimálně o 5% rozdíl mezi výší svého dluhu a 60% průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové 

roky). Vše je přehledně uvedeno v materiálu ze školení od paní Jurošové (příloha č.2), kde jsou zahrnuty 

různé komentáře, příklady a také otázky a odpovědi.  

6. MAS Zubří země (informace o výzvách) 

Z MAS Zubří země na schůzi přišla paní Ing. Jarmila Zemanová, informovat starosty o výzvách této místní 

akční skupiny. Ze začátku seznámila přítomné s výsledky uzavřené výzvy PRV a vše shrnula v číslech, 

grafech a mapách. Další informace se týkaly aktuálně běžící výzvy v rámci IROP a také plánu výzev pro 

2.polovinu roku 2017 a rok 2018. V tomto období bude možné čerpat zejména dotace na modernizaci a 

kapacitu školských zařízení, na rozvojové plány, bezpečnost dopravy (vše v rámci IROP), dále na 

prorodinná opatření a sociální služby a sociální začleňování (v rámci OPZ), v rámci OPŽP potom na 

http://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska/2/p1=1013
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posilování přirozených funkcí krajiny. Všechny tyto výzvy by měly být vyhlášeny do konce tohoto roku. 

Další informace naleznete v prezentaci v příloze č. 3.  

7. Projekt CSS 

Informování o činnosti CSS 

Jako první se slova ujala Manažerka projektu Mgr. Veronika Palečková, která měla pro starosty obcí na 

úvod připravenou již 3. prezentaci (příloha č. 4) v rámci projektového setkání se zástupci obcí informující 

přítomné o činnosti CSS během posledního půl roku, tedy od počátku roku 2017. Starostové byli 

informováni o tom, že nejvíce je CSS využíváno na zpracování dotačních žádostí a na monitoring dotačních 

titulů. Druhou hojně využívanou službou (zejména v první třetině roku) bylo odborné poradenství 

především z oblasti zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále z oblasti novely 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která přinesla značné změny pro 

obce, příspěvkové organizace a také dobrovolné svazky. Starostové byli také upozorněni na to, aby CSS i 

nadále využívali nejen v těchto činnostech, ale také v těch dalších. Nově například v oblasti veřejných 

zakázek. Přítomní byli také informováno o tom, že během léta bude vytvořen další, již 3., Informační 

zpravodaj CSS.  

 
Veřejné zakázky malého rozsahu 

Na základě schváleného a podepsaného Dodatku smlouvy se SMO ČR ze dne 20.4.2017 došlo v týmu CSS 

k personálním změnám a k rozdělení nového úvazku. Na pozici Specialista na veřejné zakázky, s platností 

od 1.5.2017 do 30.6.2019, nastoupila na 0,3 úvazku Bc. Michaela Kolářová a na 0,3 úvazku Mgr. Veronika 

Palečková. Tento krok byl přijat zejména kvůli zastupitelnosti této funkce. Oba zaměstnanci koncem 

května (22.-25.5.2017) absolvovali povinné čtyřdenní vstupní školení k této pozici v Táboře. V rámci 

tohoto školení byli seznámeni se zakázkami mimo režim zákona, s veřejnými zakázkami malého rozsahu, 

ale i se zakázkami v režimu zákona. Dále zde bylo diskutováno také na téma společensky odpovědného 

zadávání a následovaly také praktické ukázky spojené s workshopem. Dalším krokem vedoucím 

k proškolení zaměstnanců bude absolvování odborné stáže v rámci organizace či obce, která se zadávání 

veřejných zakázek věnuje již dlouhodobě. CSS bude poté zpracovávat veřejné zakázky pro obce (mimo 

režim zákona a VZMR) a poskytovat odbornou a metodickou pomoc (zakázky v režimu zákona). 

Zaměstnancům i starostům je v kanceláři CSS také k dispozici kniha Velké komentáře k Zákonu o zadávání 

veřejných zakázek od nakladatelství Beck, kterou zaměstnanci obdrželi v rámci školení. Do konce roku 

budou pochopitelně následovat i další školení k danému tématu.  

 
Výstupy z analýzy přínosů 

Manažerka CSS v tomto bodě předala slovo Specialistce pro rozvoj Mikroregionu Bc. Michaele Kolářové, 

která přítomné krátce seznámila s obsahem Analýzy (příloha č. 5), kterou starostové obdrželi také 

společně s pozvánkou na dnešní setkání. Přítomní se dozvěděli, že se analýza zabývala časovou a finanční 
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úsporou starostů obcí v rámci odborného vzdělávání na schůzích Mikroregionu Bystřicko. Jako příklad bylo 

uvedeno školení od pana Ing. Františka Klimeše (vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Bystřice nad 

Pernštejnem), který navštívil v daném období schůzi Mikroregionu a přítomné informovat o změnách 

v souvislosti se zákonem na ochranu ovzduší. V rámci analýzy bylo vyčísleno, že starosta díky této odborné 

návštěvě během schůze uspořil cca 3 hodiny času a ušetřil něco přes 1000 Kč proti tomu, kdyby absolvoval 

obdobné odborné školení s externím školitelem.  

 
Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb 

Přítomným starostům byl rozdán krátký dotazník, který měl za cíl zmapovat jejich spokojenost s rozsahem 

a kvalitou poskytovaných služeb. Starostové byli seznámeni se způsobem vyplnění dotazníku a požádáni o 

jeho vyplnění, což také většinou ihned udělali. Celkem bylo rozdáno 20 dotazníků, z nichž se vyplněných 

vrátilo všech 20. Jak dokládá jejich vyhodnocení (příloha č. 6), starostové zaměstnance CSS a jejich 

poskytované služby oznámkovali jako ve škole, přičemž výsledná průměrná známka dosahuje hodnoty 1,5 

u rozsahu služeb a 1,45 u kvality služeb. Tento výsledek je prakticky shodný s výsledky minulého 

hodnocení. Poprvé se nám však objevila v hodnocení u obou ukazatelů známka 4, u které bohužel nebyly 

uvedeny žádné podněty na změny ani doporučení na nové služby, byť k tomu starostové byli jednoznačně 

vyzváni při vyplnění dotazníků i v bodě následujícím. V odevzdaných dotaznících nebyly téměř žádné 

textové komentáře, pouze v některých bylo uvedeno, že jsou buď spokojeni se zavedeným systémem 

nebo že má CSS zajistit někoho, kdo by je informoval z oblasti střetu zájmů a o dalších legislativních 

změnách (bude zajištěno). 

 

Projednání návrhů na změny v činnosti 

V tomto bodě byl ponechán prostor na to, aby se starostové zamysleli nad aktuální nabídkou služeb CSS. 

Většina přítomných se vyjádřila kladně, zejména k možnosti řešení veřejných zakázek prostřednictvím CSS. 

Někteří také zmiňovali avizované právní služby, které zatím zůstávají pouze na úrovni přístupu do 

databáze dotazů na SMO ČR a případně na individuálních konzultacích s právním týmem projektu. Což 

jsou aktivity, které starostům byly přislíbeny na minulé schůzi a v rámci kterých byl zaznamenám alespoň 

nějaký posun vpřed. Na závěr byli přítomní vyzváni, aby se na CSS i nadále obraceli se svými požadavky, 

dotazy a nápady na rozšíření nabízených služeb a aby zaměstnance CSS aktivně využívali k ulehčení své 

činnosti na obcích. Závěrem bylo ještě řečeno, aby CSS připravilo na konci roku přehled dotací, o které se 

žádalo a které byly úspěšné.  

8. Hospodaření MB 

Rozpočtová změna č. 3 

Tato rozpočtová změna (příloha č. 7) se týká především výdajové části, zde došlo k opravě položky týkající 

se finanční odměny v rámci dětské výtvarné a umělecké soutěže. Původně byl tento finanční dar ve výši 

300 Kč v účetnictví veden jako dar věcný v uvedené hodnotě. Další opravy se týkaly akce Čtení dětem, kde 
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došlo k rozklíčování celkové sumy na jednotlivé položky a k přesunu určitých částek mezi položkami. 

Vzhledem k tomu, že se nevyčerpala celá částka z rozpočtu, byla zbývající část převedena do rezervy, 

celkem 1015 Kč.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Rozpočtová změna č. 4  

Změna číslo 4 (příloha č. 8) se týká zejména části příjmové. V rámci této změny jsou do rozpočtu zavedeny 

mimořádné členské příspěvky od členských obcí za realizované akce v celkové výši 86 400 Kč (Dolní 

Rožínka a Prosetín budou zavedeni až v srpnu – 4600 Kč). Tyto mimořádné členské příspěvky budou do 

rozpočtu obcí zavedeny v červenci, kdy tato změna nabývá platnosti, jako konsolidovaná položka! Do 

rozpočtu byla také zavedena částka ve výši 11 500 Kč, kterou by Mikroregion měl obdržet koncem tohoto 

roku jako dotaci v rámci Jednorázových akcí na Hry bez hranic. Na straně výdajů je navýšena položka na 

licence za filmy o 85 000 Kč – dorovnáno z rezervy, dále došlo k přesunu položek kvůli skákacímu hradu.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Závěrečný účet za rok 2016 

Závěrečný účet (příloha č. 9) 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 2016 a současně schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu 

Bystřicko za rok 2016 včetně auditorské zprávy (příloha č. 10) bez výhrad. Závěrem bodu byly obce 

vyzvány, aby na své fyzické úřední desky na obcích vyvěsily informaci o schválení (bude zasláno emailem 

– příloha č. 11). 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Mimořádné členské příspěvky 2017 

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

příspěvky (příloha č. 12). V brzké době obdrží všechny obce, které se zapojily do nějaké mikroregionální 

akce, 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 a 600 Kč na jedno promítání 

letního kina. 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! Bylo vyvoláno hlasování o schválení mimořádných 

členských příspěvků.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Účetní závěrka 2016 

Předseda Mikroregionu informoval přítomné o schválení Účetní závěrky za rok 2016 (příloha č. 13) na 

poslední schůzi Předsednictva ze dne 30.5.2017.  
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Směrnice o cestovních náhradách  

Jedná se o aktualizaci původní směrnice z roku 2012. Do nové směrnice (příloha č. 14) byly zavedeny nové 

sazby na stravné, pohonné hmoty apod. dle aktuální vyhlášky MV.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

9. Nákup nového MB vybavení 

Nové ozvučení 

Předseda DSO společně s manažerkou Mgr. Palečkovou informoval starosty o nákupu nového ozvučení, 

které bude využito především pro Putovní letní kino, ale i další akce, kde bude pro obce k dispozici. Cena 

nového ozvučení je necelých 21 tis. Kč. Toto ozvučení bude obcím půjčováno bezplatně. 

Skákací hrad 

Součástí tohoto bodu také bylo představení závazných pravidel (příloha č. 15) pro půjčování nového 

skákacího hradu, který Mikroregion Bystřicko pořídil letos v létě. Co se týká obsahu, nejvíce byl diskutován 

bod, kdo si tento hrad 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 hradu za stejných podmínek - vše na principu, kdo se dřív nahlásí, má přednost a bude mu hrad 

zapůjčen. Těmto subjektům bude stanoven pronájem vybavení ve výši 1500 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: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Párty stan 

Po stanovení ceny skákacího hradu bylo manažerkou DSO navrženo, aby se starostové zamysleli nad 

cenou zapůjčení party stanu, která byla schválena na minulé schůzi. Šlo o to, že v cenách byl evidentní 

nepoměr (jak ve výši půjčovného, tak v pořizovacích cenách obou atrakcí). Dle zkušenosti zaměstnanců 

DSO se předseda mikroregionu i zaměstnanci přimlouvali za snížení ceny pro externí subjekty z původních 

3000 Kč na 2 000 Kč. Změna byla diskutována a závěrem bylo rozhodnuto, že pro letošní rok se cena sníží 

na požadované 2000 Kč s tím, že koncem roku bude vyhodnoceno, zda toto rozhodnutí bylo efektivní. 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

10. Změna stanov MB 

V úvodu bylo všem sděleno, že na základě dřívějšího rozhodnutí došlo k novelizaci stanov Mikroregionu 

(příloha č. 16), do kterých byla nově zanesena možnost hlasování způsobem per rollam. Což je způsob 
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hlasování mimo zasedání členské schůze, který umožňuje členům hlasovat prostřednictvím technických 

prostředků (email, telefon, videokonference, internet apod.) nebo písemně poštou. Tohoto hlasování by 

bylo využito jen ve výjimečných případech, když by nebylo možné rychle svolat běžnou členskou schůzi. O 

této změně bylo hlasováno a byla jednohlasně odsouhlasena. 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

11. Diskuze a další organizační záležitosti 

Nositel tradic Bystřicka 

V rámci diskuze byl v úvodu schválen Nositel tradic pro letošní rok. Na základě nominací byl komisí 

navržen Atletický oddíl Jiskra Vír za tradiční pořádání Malého svrateckého maratonu, který bude mít 

v letošním roce již 64. ročník. V souvislosti s předám ocenění bude uspořádána výstava na téma Sport na 

Bystřicku (prosíme o odevzdání rozeslaných dotazníčků). Členská schůze schvaluje Atletický oddíl Jiskra 

Vír jako Nositele tradic pro rok 2017. 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

V souvislosti s Nositelem tradic Bystřicka došlo v letošním roce také k aktualizaci pravidel této akce 

(příloha č. 17). Změny v pravidlech se týkaly zejména změny způsobu udílení finančních cen pro 

oceněného Nositele. Nově bude finanční odměna vyplácena z poloviny městem Bystřice nad Pernštejnem 

a z poloviny Mikroregionem Bystřicko (původně místo něj platila polovinu obec, ze které pocházela daná 

organizace či osoba). I tato změna byla schůzí schválena.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Hry bez hranic 

Letošní Hry bez hranic se budou konat v obci Dolní Rožínka dne 16.9.2017. V současné době probíhá 

průzkum letošních účastníků. Následovat bude zjišťování velikosti triček, soutěžních her apod.  

Bystřicko čte dětem 

Letošní jubilejní 10. ročník byl stejně úspěšný jako každý rok. Celkem byla na celý projekt vyčerpána částka 

ve výši 191 315 Kč (dotace KV 50 000 Kč, E.ON 40 000 Kč, mimořádné členské 49 000 Kč, DSO 52 315 Kč).  

Návštěva Slováků 

Letošní návštěva Slováků proběhne v termínu od 7. 9. do 9. 9.2017. Slováci budou ubytováni ve 

Sporthotelu v Bystřici nad Pernštejnem. Program bude ještě připraven, ale předběžně je domluvena 

prohlídka sportovního areálu v Novém Městě na Moravě, dále sklípek ve Zvoli, kde bude připraveno 

pohoštění. Uvažuje se také o prohlídce nemocnice, návštěvě Draxmooru v Dolní Rožínce, Zubštejn – 

vystoupení (historický rytířský turnaj), Beaver city apod.  

Mika ateliér 

Nabídka zpracování pasportu veřejného osvětlení, plánu obnovy a údržby VO apod. Bude zasláno obcím.  

Žádost SDH Dalečín 
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Žádost o sponzorský dar na pořádání hasičských závodů. Žádost byla zamítnuta, starostové se vyjádřili, že 

dary budou dávat jen výjimečně a na výjimečné události (například 150. výročí apod. s tím, že případně 

zdarma na akci zapůjčí hrad apod.), nikoliv na běžné akce.  

Hlasování: Pro: 0    Proti: 20   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Závěrem se ještě dotazovala starostka z Blažkova, zda někdo z přítomných starostů získal v minulém roce 

dotaci na pořízení hasičského automobilu a jak v letošním roce řeší jeho nákup. Bylo jí sděleno, že situaci 

řeší i obec Věžná, v letošním roce žádalo například Rovečné nebo Radkov.  

Konec diskuze patřil problematice odpadů a jejich vývozu. Starosta Dolní Rožínky se ptal na frekvenci 

vývozu odpadů – zejména plastů. Vyjádřil se, že jednou za 14 dnů je naprosto nedostatečné (s čímž 

souhlasily i jiné obce). Vývoz navíc by však byl pro jednu obec příliš drahý. Vyplatí se to jen velkým obcím, 

jako je Štěpánov, který má 8 odběrných míst. Častější vývoz pro ně není finančně nedosažitelný, protože 

naplní celé auto. Obcím bylo předsedou DSO přislíbeno, že si sjedná schůzku s ředitelem TS a pokusí se 

vyjednat častější vývoz plastů pro obce. Závěrem bylo zjištěno, kdo z přítomných má zájem (Rozsochy, 

Blažkov, Strážek, Štěpánov a Dolní Rožínka). V případě potřeby budou do svozu zapojeny i další obce 

(informovat předsedu).  

12. Závěr jednání 

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

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
 PaedDr. Šárka Kunčíková            Vlastimil Tvarůžek           Libor Pokorný 

                                                                                                                                  předseda mikroregionu                                                                                                          

 

 

 

Zapsala: ………………………………. 

                Mgr. Veronika Palečková 


