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23. 6. 2020 v 16:00 hodin v kulturním domě ve Víru 

 
 

• 28 zástupců členských obcí (Bohuňov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Koroužné, 

Lísek, Moravecké Pavlovice, Písečné, Prosetín, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, 

Strážek, Střítež, Štěpánov n. S., Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, 

Ždánice) 

Program  

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Koruna Vysočiny, z.s. – 16:05 Oľga Königová (Podpora cestovního ruchu a akční plán činností 2020) 

4. SMS ČR – 16:20 Ing. Marcela Syrová, manažerka pro Kraj Vysočina  

5. MAS Zubří země, o.p.s. - 16:35 Ing. Jarmila Zemanová (informace z činnosti MAS)  

6. 9. setkání starostů v rámci projektu CSS – návštěva paní Červinkové, druhé prodloužení projektu od 04/20 do 

12/20, informování o činnosti CSS – nové výstupy: sociální potřeby v DSO, analýza fungování meziobecní 

spolupráce, přehled o stavu veřejnoprávních smluv, hodnocení spokojenosti s rozsahem a kvalitou 

poskytovaných služeb (dotazník), publikace CSS 

7. Hospodaření MB – schválení závěrečného účtu MB 2019 + zveřejnění informace na ÚD obcí, informace o 

schválení účetní závěrky 2019, rozpočtová změna č. 1 – informace o schválení, rozpočtová změna č. 2 

8. Evropský strom roku 2020 – Chudobínská borovice, dotisk knihy, výsadba stromů na Bystřicku 

9. Mikroregionální akce: a) BČD – průběh akce, rozúčtování akce dle jednotlivých čtení, výběr mimořádných 

členských příspěvků; b) MA21 – letní kino, dotace 60 tis. od KV, podmínky, informace o dotaci z MAS zubří 

země; c) dětská soutěž: 11. ročník – odevzdání prací do 30.9.2020, odinstalace dětské výstavy v Brně – 10. 

ročník; d) Hry bez hranic – 12.9.2020 na Horní Rožínce, dotace od KV (14.tis. Kč), účast obcí, 1.organizační 

porada, předání vítězného poháru Dolní Rožínce; e) Nositel tradic Bystřicka 2020 – Kolářství Uherka 

v Nyklovicích, předání ocenění; f) soutěž o Nejkrásnější vánoční strom – motiv baňky, objednávka do 30.6.; g) 

Zrcadlení 2020 – možnost výstavy panelů na obci 

10. Diskuse a další organizační záležitosti: a) společný nákup zemního plynu a elektřiny – možnost prověření 

distribučních sazeb (pan Bittner); b) finanční ztráta pro obce – kompenzace pro OSVČ;  

c) dopravní obslužnost v Kraji Vysočina – příspěvek 70Kč/ob. + víkendové spoje?; d) webináře pro starosty 

(projekt ESO); e) střet zájmů – podání průběžného oznámení do 30.6.2020; f) MAP – aktuální informace 

z realizace projektu; g) rekonstrukce chodby u kanceláře MB, skříň na noviny Bystřicko; h) témata související 

s nákazou COVID-19 

11. 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: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Členská schůze dále schválila zapisovatele Jitku Dočkalovou a ověřovatele zápisu pana Musila (starostu obce 

Rodkov) a pana Smolku (starostu obce Rozsochy). 

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

3. Koruna Vysočiny, z.s. 

Na úvod členské schůze pan starosta Libor Pokorný přivítal prvního hosta - paní Oľgu Königovou, ředitelku 

destinační společnosti Koruna Vysočiny. Ta po krátkém představení informovala přítomné starosty o 

současném stavu společnosti a o důležitých momentech společnosti, mezi které patří odsouhlasení 

společného turistického webu Bystřicka, Novoměstska, Žďárska a Nedvědicka, tisk společných brožur, 

spolupráce s Krajem Vysočina ad. (viz. příloha č.1 Koncepce spolupráce Koruny Vysočiny a Mikroregionu 

Bystřicko).  

Cílem společnosti je jednotná marketingová komunikace, finanční úspora, rozdělení propagace v čase, 

efektivní vynaložení finančních prostředků měst a vzájemná koordinace a přehled o realizovaných projektech 

pro Kraj Vysočina a TIC. 

V rámci schůze paní Königová oslovila přítomné starosty ohledně spolupráce sloužící k propagaci a lokalizaci 

všech regionů ve vztahu s Korunou Vysočiny. V tomto ohledu by bylo potřebné, aby došlo ke vzájemnému 

propojení webových stránek všech obcí se stránkami Koruny Vysočiny, a to prostřednictvím vložení loga 

Koruny Vysočiny s linkem na www.korunavysociny.cz. Pokud se na obecních stránkách nacházejí také 

informace pro turisty, mohou být odkázáni přímo na tento turistický portál. Další prosba se týkala 

poskytování informací ohledně obecních akcí a zajímavostí, které se dále mohou umístit na web Koruny 

Vysočiny s propojením např. na ubytování, služby, TIC aj.. Dále Koruna Vysočiny navázala také spolupráci 

s novináři – možnost zveřejnění zajímavosti ve Vysočina news. V případě zájmu o propagaci akce, uvedení 

nějakých informací, popř. změn na stránkách Koruny Vysočiny, neváhejte kontaktovat paní Königovou (e-

mail:  kancelar@korunavysociny.cz;  tel:  776 308 072). Na závěr prezentace zaznělo také poděkování paní 

Königové za činnosti související s nákazou COVID-19 (pomoc seniorům, zajištění roušek aj.)  

http://www.korunavysociny.cz/
mailto:kancelar@korunavysociny.cz
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4. SMS ČR 

Dalším hostem na schůzi MB byla paní Ing. Marcela Syrová ze Sdružení místních samospráv ČR. Po úvodním 

představení nás seznámila s činností této nevládní organizace, ve které jsou mj. také členové z řad obcí 

našeho mikroregionu. Ve své prezentaci (příloha č.2) seznámila starosty s principy a pravidly SMS ČR a jejich 

hlavními a odbornými činnostmi, které vykonávají starostové a odborníci dle jednotlivých krajů. 

Pro své členy nabízí servis a benefity jako např. dotační, krizovou a právní poradnu, zajištění pověřence 

GDPR, administraci veřejných zakázek, společný nákup energií na burze a také pomoc se střetem zájmů. Pro 

své členy má SMS ČR zřízen také vstup do systému AGIS, který propojuje data z dostupných státních registrů 

a databází. Dalším benefitem je unikátní vzdělávací projekt Portál zastupitele, který je pro členy i nečleny 

SMS ČR zcela zdarma a funguje formou webinářů (on-line seminářů).  

SMS ČR uzavřelo kolektivní autorská práva s Osou a některými správci, která dává svým členům možnost 

snadného vypořádání autorských práv vztahujících se k pořádání akcí s živou či reprodukovanou hudbou. 

Ceny za balíčky licencí se liší dle velikosti obce a počtu návštěvníků.  

Další projekt, Obec 2030, realizuje SMS ČR společně s firmou ČEZ, hledá chytrá řešení v rámci energetických 

úpor v obcích. Bezplatná registrace je možná na www.obec2030.cz.  

Následně byla řešena problematika dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina. SMS ČR na žádost svých členů 

analyzovala návrh smluv obcí s Krajem Vysočina týkající se financování veřejné dopravy ve výši 70 Kč za 

obyvatele/rok. Většina obcí je nespokojena se zněním těchto smluv, kde není přesně uvedeno, jakých 

dopravních spojů se příspěvek týká (je nutné ke smlouvám doložit jízdní řády). Dále by chtěli starostové 

dovysvětlit cenu ohledně víkendových spojů (kostelních spojů), které by se měly platit nad uvedených 70 

Kč/obyvatele. K této problematice hovořilo více starostů např. paní Kunčíková (městys Štěpánov nad 

Svratkou) upozornila na nenávaznost spojů Kraje Vysočina s IDS Jihomoravského kraje, díky čemuž občané 

ani nemohou využívat dopravní obslužnost ve zmiňované obci. Pan Pokorný (předseda MB) upozornil také na 

zrušení žákovských a dělnických spojů, o kterých nebyli starostové dopředu informováni a ani nebyli následně 

řešeny uvedené stížnosti ohledně jejich zrušení. Podle paní Syrové nyní Kraj čeká, kolik podepsaných smluv se 

mu vrátí, jelikož některým obcím tento systém naopak vyhovuje. Paní Syrová i nadále bude obce informovat 

o aktuální situaci v rámci této problematiky a průběhu jednání s Krajem. Pro lepší vyjednávací pozici ale 

potřebuje podklady od obcí, které mají konkrétní problémy v rámci dopravní obslužnosti. Kontakt na paní 

Syrovou naleznete ve zmiňované příloze č.2. K tomuto bodu se starostové vrátili ještě v diskusi na konci 

členské schůze (viz. str. 10). Pan Pokorný poděkoval paní Syrové za účast na členské schůzi MB a dal prostor 

pro další prezentaci týkající se provozu a činnosti MAS Zubří země, o.p.s.. 

 

5. Provoz a činnost MAS Zubří země, o.p.s. 

Pan Pokorný přivítal na schůzi MB ředitelku společnosti MAS Zubří země, paní Ing. Jarmilu Zemanovou. Ta si 

pro přítomné starosty připravila prezentaci s aktuálními informacemi k provozu a činnosti MAS (příloha č.3). 

V úvodu paní Zemanová představila mapu podpořených projektů, na které je zobrazeno konkrétně 140 

projektů. Dále v rámci prezentace zazněly aktuální informace ohledně 6. výzvy Programu rozvoje venkova, 

http://www.obec2030.cz/
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která byla vyhlášena 12. května 2020. Příjem žádostí již probíhá a potrvá do 31.7.2020. Způsob podání žádosti 

je možný pouze elektronicky přes Portál farmáře – je nutné zřízení, pokud někdo nemá. Informace k výzvě 

naleznete na: http://zubrizeme.cz/prv-6-vyzva/. 

Paní Zemanová se dále věnovala výčtu fichí, na které se MAS zaměřuje, z nichž nejzajímavější pro obce je 

Fiche 24 Investice do veřejných prostranství, Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 

prostorech. Výše dotace činí 80 % (spoluúčast 20 %) a celková alokace přesahuje částku 17 mil. Kč. 

Další informace se týkaly přípravy nového programového období na rok 2021-2027, kde přílohou k žádosti o 

standardizaci MAS je také souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS Zubří země, o.p.s.. 

Obce byly již dříve informovány, že tento souhlas je nutné schválit na zastupitelstvu dané obce do 30.6.2020. 

V rámci tvorby nové strategie (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - SCLLD) proběhne na podzim 

dotazníkové šetření, ve kterém budou mj. také otázky zaměřené na projektové záměry obcí na nové 

programové období 2021-2027. V návaznosti na dotazníkové šetření se uskuteční také veřejné projednávání 

přípravy nové strategie (SCLLD). Veškeré dotační možnosti a kontakty na příslušné pracovníky MAS Zubří 

země, o.p.s. naleznete v již zmiňované prezentaci, která je součástí přílohy č.3. 

Pan Pokorný poděkoval paní Zemanové za účast na schůzi MB a zároveň jí poděkoval za pomoc obcím 

prostřednictvím odborných konzultací pro získání konkrétní dotace. V rámci členské schůze Mikroregionu 

Bystřicko byla schválena a následně podepsána smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Zubří 

země, o.p.s. 

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

6. 9. setkání starostů v rámci projektu CSS 

Předseda DSO Bystřicko pan Pokorný stručně informoval přítomné starosty o druhém prodloužení projektu 

CSS a přivítal paní Červinkou (experta na komunikaci s DSO), která následně poskytla přítomným starostům 

doplňující informace k navazujícímu projektu.  

V dalším bodě zazněly informace z činnosti CSS, které prezentovala paní Dočkalová – odborný pracovník CSS. 

V úvodu seznámila přítomné starosty o době realizace projektu, pracovním úvazku, smluvních podmínkách a 

o financování v druhém prodloužení. Hned v dalším bodě se věnovala výčtu činností a služeb, které lze 

prostřednictvím CSS i nadále čerpat jako např. dotační poradenství, GDPR, VZMR nebo právní poradenství. 

Poté byly probírány nové výstupy, které jsou zaměřeny na sociální oblast, meziobecní spolupráci a 

veřejnoprávní smlouvy. O těchto výstupech budou starostové ještě podrobněji informováni prostřednictvím 

e-mailu. Veškeré informace o průběhu 9. setkání starostů a vyhodnocení dotazníků spokojenosti s rozsahem 

a kvalitou poskytovaných služeb naleznete v zápise ze setkání starostů (příloha č.4). 

Na závěr byly starostům předány publikace vytvořené SMO ČR, konkrétně: 444 otázek a odpovědí pro 

starosty obcí, Příklady dobré praxe ve spolupráci DSO, Správa osobních údajů v praxi obcí a měst a 

Aktuální problémy ve veřejných zakázkách. Předseda DSO poděkoval paní koordinátorce za návštěvu a 

poskytnuté informace a ukončil tím 9. setkání starostů. 

 

http://zubrizeme.cz/prv-6-vyzva/
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7. Hospodaření MB 

Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko 2019 

Starostové byli 15 dní před konáním členské schůze informováni o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu MB 

2019 na své úřední desce, kde jsou zaznamenány jednotlivé příjmy a výdaje MB a zároveň výsledek 

hospodaření, který činil na konci roku 2019 cca 137 tis. Kč (příloha č.5).  

Členská schůze projednala a schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2019 a současně 

schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2019 včetně auditorské zprávy bez výhrad. Závěrem 

bodu byly obce vyzvány, aby na své fyzické úřední desky na obcích vyvěsily informaci o schválení (bude 

zasláno emailem. Závěrečný účet za rok 2019 byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

V souvislosti s druhým prodloužením projektu, kdy je dotován pracovní úvazek paní Dočkalové dochází 

k finanční rezervě, kterou můžeme využít např. ke koupi nových atrakcí nebo náhradní promítací techniky 

k akci Putovní letní kino. V současné chvíli zajišťujeme podklady pro žádost k dotaci z MAS Zubří země, kde 

bychom mohli pořídit další kompletní promítací aparaturu a dle rozhodnutí předsednictva z 19.5. 2020 také 2 

nůžkové stany. Prozatím tedy peníze zůstanou v rezervě a vyčkáme na výsledek dotace. V případě schválení 

dotace zvážíme další možnosti financování. 

  

Informace o schválení účetní závěrky 

V rámci schůze zazněly informace o schválení Účetní závěrky za rok 2019 ve smyslu vyhlášky č. 220/2013 Sb., 

včetně znění Protokolu o schválení Účetní závěrky (příloha č.6).  

Schválení účetní závěrky zahrnovalo následující dokumenty: Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty a Přílohu 

k 31.12.2019. Další dokumenty, které jsou součástí účetní závěrky (zpráva o inventarizaci majetku, zpráva o 

kontrole hospodaření, zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2019) byly již schváleny na předchozích 

schůzích MB. Starostové berou schválení účetní závěrky na vědomí. 

 

Informace o schválení rozpočtové změny č.1 a č.2 

Zástupci obcí byli dále seznámeni se chválením rozpočtové změny č.1 a č.2. Rozpočtová změna č.1 (příloha 

č.7) obsahovala navýšení příjmů v rámci dotace ze SMO ČR (druhé prodloužení projektu), příjmy 

z poskytovaných služeb (dle ceníku služeb) a dále také mimořádné členské příspěvky za GDPR od dvou nově 

přistoupených subjektů. Na straně výdajů se nacházely platby za zaměstnance (hrazeno SMO) s odvody za 

jednotlivá pojištění, platby daní a poplatků a dále výdaje za školení.  

Rozpočtová změna č.2 (příloha č.8) se týkala opět navýšení příjmů od SMO ČR v rámci projektu. Na straně 

výdajů se nacházely náklady spojené se mzdami a dále nákupem nového notebooku pro paní Jarošovou – 

účetní Mikroregionu Bystřicko. Ta požádala o zakoupení nového notebooku z důvodu oddělení evidence 

účetnictví pouze pro Mikroregion. Dále došlo také k přesunu položky – služby GDPR z paragrafu 3900 na 

paragraf 3639. 

Přítomní starostové berou schválení rozpočtových změn č.1 a č.2 na vědomí. 
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8. Evropský strom roku 2020 

Předseda Mikroregionu pan Pokorný připomenul vítězství Chudobínské borovice z Víru v anketě Evropský 

strom roku 2020 a upozornil na významnost celé akce, do které se zapojila celá Česká republika, a dokonce 

také i slavné osobnosti české scény. Dále vyzval obce k nahlašování počtu vysázených stromů v rámci závazku 

MB, který slíbil vysázet tolik stromů, kolik dostane Chudobínská borovice hlasů ve zmiňované anketě. Ta 

nakonec získala neuvěřitelných 47 226 hlasů. V současné chvíli je nahlášena výsadba 8000 ks stromků 

v obcích našeho mikroregionu. Z tohoto důvodu prosíme tedy i další obce o zapojení do této akce, aby bylo 

možné naplnit výše uvedený počet kusů. Pokud bude mít obec i nějakou fotodokumentaci ze sázení, může ji 

MB využít při propagaci celé akce na facebookových stránkách ,,Fandíme Chudobínské borovici“. Ohledně 

dalších podrobností dal předseda MB slovo panu starostovi z Víru. Ten informoval přítomné o historii 

související s přihlášením stromu do této ankety, o které se nejvíce zasloužil pan Ing. Milan Peňáz, DrSc.. Dále 

přítomné starosty obeznámil s tím, že již proběhla první schůzka s panem Juračkou (Lesní společenství obcí) 

ohledně výsadby stromů na Bystřicku. Zde bylo dohodnuto, že v září, konkrétně 19.9. a 26.9. 2020 proběhnou 

první dvě výsadby stromů v okolí Víru. Na každý z těchto dnů budou předem zajištěny dvě skupiny lidí (cca 20 

lidí v jedné skupině), které budou sázet pod dohledem dvou hajných. Během jedné akce by se tam mělo 

vysázet cca 6000 ks stromů/den. Na základě zkušeností z těchto dvou akcí budeme případně pokračovat 

v další výsadbě pravděpodobně na jaře roku 2021. Pan Stalmach dále informoval o tvorbě informační cedule 

k Chudobínské borovici, kterou by mělo financovat Povodí Moravy.  

 

9. Mikroregionální akce 

Bystřicko čte dětem 2020 

V rámci schůze paní Dočkalová informovala přítomné starosty o akci Bystřicko čte dětem a rozúčtování daru 

na jednotlivá čtení. V souvislosti s nákazou COVID-19 proběhlo nakonec 53 čtení, z původně plánovaných 77. 

Celkem bylo tedy proplaceno cca 143 tis. Kč, z čehož spoluúčast obcí činí 37 100 Kč. Tato částka bude od 

zúčastněných obcí vybírána formou mimořádného členského příspěvku (viz. příloha č.9: BČD – Mimořádné 

členské příspěvky). Tyto příspěvky budou zahrnuty do rozpočtu, konsolidovány a vypláceny během července 

dle pokynů v emailu. Předseda mikroregionu dal hlasovat o schválení výběru mimořádných členských 

příspěvků v rámci akce Bystřicko čte dětem za rok 2020. 

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Veškeré informace ohledně úhrady mimořádného členského příspěvku obdrží zúčastněné obce v nejbližší 

době. 

 

MA 21- putovní letní kino 

Starostové byli informováni o zahájení akce Putovní letní kino 2020 a opětovném získání dotace v hodnotě 60 

tis. Kč z Kraje Vysočina v rámci Místní agendy 21 a Zdraví 2020, kterou využijeme k pokrytí nákladů na akci. 

Podmínky zůstávají stejné jako vloni, finanční podpora 2000 Kč od Mikroregionu a spoluúčast obce činí 600 

Kč/film, MB proplácí max. 3 filmy.  
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Další věcí, která se v rámci členské schůze řešila, bylo zvážení podání žádosti k dotaci MAS Zubří země, 

konkrétně článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech; f) Kulturní a spolková 

zařízení včetně knihoven. Dotace činí min. 50 tis. Kč, max 4 mil. Kč a je dotována z 80 % (spoluúčast tedy 20 

%). Mezi způsobilé výdaje jsou zařazeny mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní 

přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany apod.), pódia pro zastřešení, pivní sety, mobilní 

toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení.  

Z důvodu stále narůstajícího počtu zúčastněných obcí na akci Putovní letní kino chce DSO využít dotaci k 

nákupu další, již třetí, kompletní promítací techniky. K tomu by Mikroregion pořídil také dva nůžkové stany, 

jelikož v současné době má MB k dispozici pouze velký party stan o rozměrech 6x12m. Starostové by uvítali 

menší rozměr stanů pro snadnější manipulaci, kterou nabízí právě nůžkový stan. 

Aby Mikroregion mohl na dotaci dosáhnout je potřeba doložit od obcí strategické rozvojové plány, kde je 

zmíněna také akce Putovní letní kino. Pokud je v plánu uvedena akce pouze obecně např. „zapojení občanů 

do společenského života“ nebo „společné aktivity“ lze uvést akci pořádanou Mikroregionem Bystřicko 

v Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem (příloha č.10). 

Předseda MB dal hlasovat o podání žádosti dotace z MAS Zubří země, o.p.s.. Podání žádosti bylo jednohlasně 

schváleno. Žádost o dotaci a její vyřízení bude řešit zejména paní Benová.  

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Paní Dočkalová dále informovala přítomné o narůstajícím počtu obcí, které mají svou vlastní aparaturu, ale 

nemají plátno k promítání. Po předchozí konzultaci s předsedou panem Pokorným bylo schváleno a 

zhotoveno další, již třetí, plátno k této letní akci. Jeho cena činila 2 000 Kč. Plátno se nechalo ušít ze 

zakoupené látky, z tohoto důvodu jsme jej nezařazovali do rozpočtu k dotaci MAS, jelikož by se nejednalo o 

finální produkt, který bychom mohli srovnávat s jinými cenovými nabídkami. Zároveň bychom třetí plátno 

využívali v případě kladného vyřízení dotace z MAS Zubří země. 

V souvislosti s letním kinem se ozývají také další obce, které se nachází mimo naše ORP, konkrétně Mirošov, 

Radešín, Dlouhé, které by chtěly využívat služeb našeho Mikroregionu a promítat v dané obci. Po delší debatě 

bylo schváleno, že tato akce bude stále převážně pro obce našeho mikroregionu. V případě, že by aparatura 

byla v některý termín nevyužita (máme k dispozici prozatím dvě kompletní aparatury), může být zapůjčena i 

pro obec mimo naše ORP. Nečlenská obec by pak zaplatila tedy celou licenci za film, a navíc ještě poplatek 

2000 Kč za zapůjčení aparatury a administrativu související s objednávkou filmů.  Předseda MB dal hlasovat o 

schválení tohoto návrhu. Ten byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Dětská umělecká soutěž – 11. ročník 

Téma 11. ročníku dětské umělecké soutěže je letos zaměřeno na 440. výročí povýšení Bystřice nad 

Pernštejnem na město. Oficiální název soutěže zní ,,Bystřice nad Pernštejnem dříve a dnes“. Paní Dočkalová 

připomněla starostům posun termínu pro odevzdání dětských prací až do 30.9.2020. O posunu termínu byly 
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obce i školy již informovány. V rámci jubilejního 10. ročníku dětské soutěže probíhala také výstava v Brně, 

v nemocnici U Milosrdných bratří. Ta oficiálně probíhala od 1.2. do 1.4. 2020. V souvislosti s nákazou COVID-

19 musela být odinstalace přesunuta až na červen 2020.   

 

Hry bez hranic  

Další bod schůze se týkal akce Hry bez hranic, které se letos uskuteční 12.9.2020 v obci Horní Rožínka. 

Starostové byli informováni prostřednictvím e-mailu o uskutečnění první organizační porady, která již 

proběhla 18.6. 2020 v 10:00 hodin na OÚ v Horní Rožínce. Zde byly probrány podmínky a detaily k letošním 

Hrám. V rámci schůze se řešilo, zda ponecháme i nadále věkovou hranici nad 40 let, která je jednou 

z podmínek u sestavování pětičlenného družstva. Většina starostů se ale přikláněla k názoru, že tuto hranici 

prozatím ponecháme i pro letošní ročník. Další věci se týkaly propagačních předmětů, zhotovení hrnků 

s logem Her bez hranic, medailí a dalších organizačních záležitostí, které budou ještě probrány individuálně se 

zúčastněnými obcemi. 

Další informace se týkaly získání dotace z Kraje Vysočina (dotační titul ,,Jednorázové akce“), kterou vyřizovala 

paní Benová. Výše dotace činí 14 tis. Kč. Z této částky budou hrazeny náklady spojené s akcí a také příspěvek 

na občerstvení v hodnotě 5000 Kč pro Horní Rožínku. V rámci schůze pan Pokorný pogratuloval a zároveň 

slavnostně předal vítězný pohár starostovi z Dolní Rožínky, panu Horákovi. Obec obdržela pohár za tři 

vítězství v dané soutěži.  Na závěr tohoto bodu předseda MB poznamenal, že se do této, již tradiční, akce 

mohou přihlásit i další obce našeho mikroregionu. Účast obce lze nahlásit ještě do konce měsíce června 2020. 

 

Nositel tradic Bystřicka 2020 

Nositelem tradic Bystřicka pro rok 2020 se stalo Kolářství Uherka v Nyklovicích, konkrétně ocenění získal pan 

Aleš Uherka, který provozuje dílnu na rodinném sídle Uherků v Nyklovicích. Předání ocenění a finančního 

daru v hodnotě 10 tis. Kč (5 tis. Kč hradí Mikroregion Bystřicko a dalších 5 tis. Kč Město Bystřice nad 

Pernštejnem) proběhne v rámci konání poutě v Bystřici nad Pernštejnem, a to dne 9.8. 2020. 

 

Soutěž o Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2020 

Přítomní starostové byli informováni o výrobě vánoční baňky (objednávka musí být vždy podána do 

30.6.2020), kterou dostává jako odměnu vítěz soutěže ,,Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka“. Letošní motiv 

byl na základě rozhodnutí členské schůze pozměněn. Na baňce bude vyobrazen neutrální motiv vánočního 

stromu a z druhé strany bude zachován nápis ,,Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2020“. 

 

Zrcadlení 2020 

V rámci schůze zazněla také informace ohledně letošního ročníku Zrcadlení 2020. Po konzultaci s paní 

Krásenskou (zástupce KUMŠT o.s.) bude letošní ročník pravděpodobně posunut v souvislosti s nákazou 

COVID-19. V letošním roce by mělo dojít pouze ke sběru fotografií. Darovaná částka 10 tis. Kč bude využita 

tedy v příštím roce nebo nyní k nákupu nových panelů.  



9 / 12 

 

Paní Krásenská i nadále dává obcím mikroregionu možnost zapůjčit panely s odpovídajícími fotografiemi 

z minulých ročníků této fotografické soutěže. V případě zájmu obce, může poskytnout také fotografie 

pořízené v rámci celé soutěže.   

 

10. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

Společný nákup zemního plynu a elektřiny 

V letošním roce máme již uzavřené smlouvy v rámci společného nákupu zemního plynu se společností Innogy 

(na rok 2021-22) a v rámci elektrické energie se společností E-ON (pouze na rok 2021). Smlouvy s E-onem 

byly v rámci členské schůze předány zúčastněným starostům k podpisu. Zbývající obce budou informovány o 

podpisu dané smlouvy ještě telefonicky.  

K tomuto tématu zazněly informace ohledně možného využití služeb pana Bittnera, který se věnuje distribuci 

uvedených komodit. Pro své klienty hledá úspory v oblasti regulovaných cen plynu či elektřiny, kde spousta 

klientů platí distributorům zbytečné peníze. Jedná se také kontrolu distribučních sazeb (jednotarifní i 

dvoutarifní sazba), kontrola velikosti jističe např. v rámci sezónního odběru apod.. V případě Vašeho zájmu či 

dotazu uvádíme kontakt na pana Bittnera: 

 

Milan Bittner (konzultant) 

AGUSEN s.r.o. 

E-mail: milan.bittner@agusen.cz, Tel.: + 420 730 583 391 

www.agusen.cz 

 

 

Finanční ztráta pro obce 

Obce byly v průběhu května informovány o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními 

spojené s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který by znamenal pro obce další výraznou ztrátu, a to zhruba 12 

mld. Kč. Ze zákona vyplývá, že bonusy pro OSVČ aj., z nichž samosprávy od r. 2017 nemají v důsledku 

zákonných změn prakticky žádný příjem, se budou hradit z příjmů daně za zaměstnance, z nichž samosprávy 

naopak mají výrazný příjem. 

DSO Bystřicko se v této oblasti připojilo ke ,,Společné výzvě Vládě ČR a Parlamentu ČR", která se týkala 

omezení financování obcí. O této výzvě nás informoval SMO ČR.  

SMS ČR zasílalo obcím také pravidelné informace v rámci dané problematiky, kalkulačku SMS ČR, kde se obce 

mohli podívat na předpokládanou ztrátu, dále informace ohledně podpory petic a zasílání připomínek na 

odpovídající poslance KV. Kompenzační bonus byl ale i přes negativní ohlasy schválen. 

 

 

 

mailto:milan.bittner@agusen.cz
http://www.agusen.cz/
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Dopravní obslužnost v Kraji Vysočina 

Další bod členské schůze se zabýval úhradou kompenzačního příspěvku pro Kraj Vysočina na zajištění 

dopravní obslužnosti, který činí 70 Kč/obyvatele. Kraj poslal obcím k podpisu návrh smlouvy týkající se 

zajištění dopravní obslužnosti. Pro většinu starostů je ale smlouva nejasná, není v ní přesně uvedeno, jakých 

dopravních spojů se příspěvek týká. Navíc se z ní starostové dozvěděli, že by měli platit navíc také cenu za 

víkendové spoje (kostelní spoje), které s nimi nebyly předem konzultovány. Starostové vyjádřili nesouhlas s 

celou problematikou ohledně dopravní obslužnosti, a to i v rámci neustálého omezování dopravních spojů na 

Bystřicku, které jsme řešili již dříve v rámci zaslaných peticí. V rámci schůze zazněly konkrétní dopady a 

příklady nenavazování spojů v jednotlivých obcích MB. Celá členská schůze byla značně nespokojena s 

jednáním Kraje v souvislosti s platbou za dopravní příspěvek a zároveň omezením, a to jak autobusových, tak 

vlakových spojů.  

Pan Pokorný vyzval starosty k jednotnému výstupu z konání členské schůze a dal hlasovat o jejím schválení. 

Znění konečného stanoviska: 

Mikroregion Bystřicko doporučuje zastupitelstvům obcí neschvalovat návrh smlouvy s Krajem Vysočina 

ohledně kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti. Obce MB budou požadovat po Kraji Vysočina 

vysvětlení k dané problematice, což znamená zajištění společné schůzky, kde se budou hromadně vyjednávat 

podmínky členských obcí. Stanovisko bylo jednohlasně schváleno. 

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Webináře pro starosty (projekt ESO) 

Paní Dočkalová seznámila přítomné starosty o možnosti bezplatných e-learningových kurzech projektu ESO. 

DSO Bystřicko splnil počet hodin prezenčního školení, takže k dokončení vzdělávání v rámci projektu ESO a 

pro získání certifikátů Vzdělaný zastupitel nebo Vzdělaná obec stačí zastupitelům splnit e-learning. Jako 

zpětnou vazbu potřebují z dané obce seznam osob, které e-learning absolvovaly. Na základě toho si účastníky 

vyhledají v systému a doplní do statistických údajů u jednotlivých obcí. 

Bezplatné e-learningové kurzy mohou dál průběžně zastupitelé využívat jako jednu z možností rozšiřování 

svých odborných znalostí a dovedností. Zastupitelé obcí se nyní mohli přihlásit k webinář o střetu zájmů, 

který se uskutečnil 4.6.2020 od 15-17h. Součástí webináře byly praktické informace - práce s centrálním 

registrem oznámení, podávání oznámení apod.. 

Další témata, o která byl u nás zájem (vidimace listin, legalizace podpisů) zkusí projekt ESO připravit do 

chystaných on-line kurzů, které by měly nahradit prozatím zastavené prezenční semináře. O jejich realizaci 

budeme obce informovat. 

 

Střet zájmů – Centrální registr oznámení 

Paní Dočkalová připomenula zúčastněným starostům opětovné podání průběžného oznámení do Centrálního 

registru oznámení, a to do termínu 30.6. 2020. V případě nějakých nejasností se můžete obrátit na kancelář 

Mikroregionu.  
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MAP II – aktuální informace z realizace projektu 

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

MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Bystřice nad Pernštejnem, č. projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577: 

 

Projekt MAP II vstupuje do závěrečné fáze. Za uplynulé tři roky se jim podařilo realizovat celou řadu 

zajímavých vzdělávacích a výchovných aktivit ve školách, spolupracuje s nimi 100 % škol. Rádi by poděkovali 

všem obcím, které se podílely na zajišťování zbytkových materiálu místních firem do škol.  

MAP II průběžně aktualizuje Strategické rámce pro jednotlivé školy, aktivně spolupracuje s MAS Zubří země, 

o.p.s., kde připravují investiční záměry. Pracují na nové analýze stavu území v oblasti školství. Do 

nastávajícího školního roku 2020-2021 připravují řadu programů, již ne tak finančně nákladných, ale se 

zajímavými lidmi i náměty pro žáky, pedagogy, rodiče i širokou veřejnost; podrobnosti najdete na webových 

stránkách https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-

pernstejnem. MAP II chystá také soutěže pro děti a žáky, kde by se rádi obrátili právě na obce, jako 

zřizovatele, s myšlenkou aktivní spolupráce: zřizovatel-škola-rodič-žák. Šlo by konkrétně o dvě oblasti: 

• užší propojení zřizovatel-žák/besedy ve třídách, pozvání na obecní, městský úřad, žákovské 

parlamenty, 

• budování vztahu k přírodě, životnímu prostředí, krajině a regionu: 

➢ brownfieldy = místa, která jsou nyní zanedbaná, pasivní a dala by se smysluplně využít, 

➢ černé skládky – pro učitele mají metodiky, které mohou žákům přiblížit stav jejich okolí,    

monitoring skládek apod., příklad zde: 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/cerne_skl

adky_na_mape_cr_www_zmapujto_cz.xhtml, 

➢ recyklace, upcyklace – životní koloběh, člověk jako spotřebitel. 

Konkrétní informace k soutěžím a k výše uvedené spolupráci bude MAP II zasílat v srpnu 2020 e-mailem, a to 

jak jednotlivým zřizovatelům, tak i ředitelům škol. Následně se budou organizačně domlouvat s těmi starosty, 

které tato témata oslovila a poradí jim, jak s nimi mají pracovat dále.  

 

Rekonstrukce chodby u kanceláře MB 

Na závěr schůze byli přítomní obeznámeni s postupem rekonstrukce chodby v prostorách kanceláře 

Mikroregionu. Jednalo se konkrétně o novou výmalbu, strop, podlahu, rekonstrukci toalet a o výměnu 

některých dveří.  U vstupu do budovy se nachází nově zhotovená skříň určená pro vyzvedávání novin 

Bystřicko. Pan Pokorný dále poděkoval místostarostovi Bystřice nad Pernštejnem, panu Horákovi, za 

provedenou rekonstrukci uvedených prostor, která byla hrazena Městem Bystřice nad Pernštejnem. 
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11. Závěr jednání 

Na konci diskuse Libor Pokorný poděkoval všem přítomným za účast a druhou schůzi členské schůze v roce 

2020 ukončil.  

 

 

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

       Oto Musil                                  Josef Smolka         Libor Pokorný 

                          starosta obce Rodkov                  starosta obce Rozsochy                 předseda mikroregionu 

 

 

 

Zapsala: ………………………………. 

     Jitka Dočkalová 


