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5. 10. 2017 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ obce Rožná 

 
 

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

Nyklovice, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Štěpánov n. S., Ubušínek (starosta i 

místostarosta), Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Zvole) 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. E.ON, představení energeticky úsporných opatření – od 16:00  

4. Testcentrum sportovního vybaveni ve Víru a vize single trecku – od 16:15 David Matuška, Údolí 
Svratky, a.s. 

5. Problematika přestupků, střet zájmů a centrální registr oznámení – paní JUDr. Eva Špatková od 
16:30 

6. MAS zubří země – nové výzvy podzim 2017 -  od 17:00 Ing. Lada Jindrová  

7. Projekt CSS – zpětná vazba po prvním roce projektu 

8. Hospodaření a majetek MB – Rozpočtová změna č. 6/2017, vyúčtování Putovního letního kina, 
Her bez hranic 2017 a návštěvy Slováků, směrnice 

9. Diskuze a další organizační záležitosti 

- veřejné projednávání mikroregionálních akcí (MA21) – vyhodnocení, návrhy a připomínky 

- MA21 – schválení zodpovědného politika 

- Seminář k VZ (26.10.2017) 

- registr smluv  

- obaly na vybavení MB (Radkov), chráněná dílna EMIT – nabídka výrobků, obecní účetní 
(Sulkovec) a střídačky na poštách (Strážek) 

10. 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 a dal hlasovat 

o jeho schválení. Program byl jednohlasně schválen. 

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

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

Zdeněk Horák (Dolní Rožínka), Mojmír Starý (Zvole). 

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

3. E.ON, představení energeticky úsporných opatření 

Předseda DSO Libor Pokorný přivítal hosta této schůze, pana Jaromíra Uhde ze společnosti E.ON, který 

přišel starosty informovat o možnostech zajištění energeticky úsporného veřejného osvětlení (příloha č. 

1). Skupina E.ON pro obce zajišťuje následující služby – rekonstrukce VO, pasport, návrh nového řešení 

VO, realizace nového VO a také pomoc při zajištění dotace na VO – EFEKT (spíše pro větší města se 100 a 

více světly), POV Kraje Vysočina. Co se týká zpoplatnění služeb, například pasportu, cena se pohybuje 

v průměru kolem 100 Kč za jeden světelný bod, ale vždy záleží na dostupných dokumentech a jejich stáří. 

Cena bývá většinou v intervalu mezi 50 – 180 Kč. Někde lze náklady na pasport zahrnout do dotace (dle 

podmínek). Pasport VO byl povinný do konce roku 2012 dle z. 183/2006 Sb. (novela 350/2012) – dvě 

varianty řešení (online nebo GPS souřadnice). Nesplnění této povinnosti je přestupkem dle toho zákona a 

může být za něj uložena pokuta až do výše 500.000 Kč. Další službou je také nabídka architektonického 

řešení osvětlení kulturních památek. Pan Uhde přítomné také upozornil na fakt, že i při vyšší pořizovací 

ceně bývá jejich řešení velice efektivní, protože výsledná spotřeba bývá nízká. Doporučení lze získat od 

obce Štěpánov n. S., která úpory potvrdila. Zdarma proto také nabízí službu porovnání návrhu nějaké jiné 

společnosti s jejich navrhovaným řešením a zjištění efektivnosti těchto dvou řešení. Světla od této 

společnosti navíc dodržují zásady proti světelnému znečistění a nejsou tedy namířena směrem vzhůru, lze 

tak svítit celou noc. V průběhu prezentace byl jedním ze starostů vznesen dotaz, co je regulované svícení – 

jedná se o dva druhy regulace, po větvích nebo autonomní (světlo se samo reguluje dle nastaveného 

času). V případě dalších dotazů se lze obracet na tento kontakt: Jaromír Uhde, jaromir.uhde@eon.cz, tel. 

737 241 807, případně na paní Zuzanu Oujezdskou, 545 142 404, 724 053 024, 

zuzana.oujezdska@eon.cz. Předseda poděkovat hostovi za účast a za sdělené informace a předal slovo 

dalšímu prezentujícímu.  

mailto:jaromir.uhde@eon.cz
mailto:zuzana.oujezdska@eon.cz
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4. Test centrum sportovního vybaveni ve Víru a vize single trecku 

Pan Matuška z Víru navštívil schůzi Mikroregionu, aby přítomné seznámil s projektem Údolí Sportu, který 

bude realizován v oblasti údolí řeky Svratky (www.udolisportu.cz). Jedná se o projekt, který má představit 

Ráj sportů v srdci Vysočiny. Partnerem projektu je společnost Adrex, která má v tomto odvětví již 

vybudováno své jméno. Tento propagační projekt je zaměřený na sportovní aktivity, které lze v rámci této 

oblasti kolem obce Vír provozovat. V současné době jsou to např. následující sporty: sportovní lezení, via 

feratty, rybaření, kajaky – rafting, běh, tenis, cyklistika, pěší turistika, work-out a mnohé další. V rámci 

projektu se také počítá s otevřením nového Test centra sportovního vybavení, pravděpodobně v květnu 

roku 2018. Toto Test centrum bude současně sloužit jako půjčovna sportovního vybavení (jediná komerční 

oblast). V první fázi projektu jde tedy o popsání potenciálu místní krajiny ze sportovního hlediska za 

účelem celosvětové prezentace lokality. Stránka bude přeložena do dvou světových jazyků - anglického a 

německého. Ve druhé fázi projektu by měla být dostupná také vícejazyčná prezentace s možností vkládaní 

vlastních sportovních akcí i od jiných subjektů. To platí i pro obce, případně pro sportovní a další organizace 

v těchto obcích. Pokud chcete tedy prezentovat na tomto webu své aktivity a sportovní události, obraťte 

se na p. Matušku (777 704 464, info@udolisportu.cz). V rámci projektu je také možné sehnat případné 

dobrovolníky na realizaci nějaké větší sportovní akce nebo i případné finanční prostředky. V poslední fázi 

projektu se předpokládá, že budou přístupné celkem 4 domény (údolí sportu, údolí Svratky, údolí kultury a 

údolí historie).  

5. Problematika přestupků, střet zájmů a centrální registr oznámení 

Dále předal předseda Libor Pokorný slovo paní JUDr. Evě Špatkové, tajemnici MěÚ Bystřice nad 

Pernštejnem, aby přítomné seznámila s novinkami v oblasti řešení přestupků, střetu zájmů a souvisejícího 

registru oznámení. Prvním bodem byly přestupky. Od 1.7.2017 vstoupil v platnost nový zákon o 

přestupcích, z. 183/2017 Sb., který mění celkem asi 250 jiných zákonů a nařízení, které se týkají 

problematiky přestupků. Dalším nově vzniklým zákonem je zákon č. 251/2016 Sb. o některých 

přestupcích upravuje ty přestupky, které se nevešly jinam. V rámci těchto zákonů je nově upraveno 

postavení přestupkové komise – došlo ke snížení rozsahu přestupků, které teď může upravovat.  

Pro obce je zásadní, že nově lze pro ně řešit pouze přestupky klasické, přestupky na úseku územní 

samosprávy si však musí řešit každá obec sama za sebe. Tedy to, co si obce přijaly samy interními 

předpisy. S touto oblastí jim může nově pomoci paní Ilona Hovorková (566 590 338) z MěÚ Bystřice n. P. 

z odboru živnostenského. Novela se týká také majetkových přestupků – je možné schvalovat dohodu o 

narovnání, kdy osoba, která se přestupku dopustila, již není dále považována za osobu, která se přestupku 

dopustila (není tedy zapsána do evidence), ale musí dané obci, která přestupek projednává, složit nějakou 

částku, stanovenou přiměřeně, ve prospěch buď obce, nebo nějaké její příspěvkové organizace.  

Zákon také dále upravuje zrušení blokových pokut – nově se pokuta nazývá příkaz na místě samém. 

http://www.udolisportu.cz/
mailto:info@udolisportu.cz


4 / 9 

 

Obecně jsou pokuty spíše zpřísněny, ale pro obce v podstatě zůstává vše stejné včetně veřejnoprávních 

smluv. Pouze již nejsou pro obce projednávány přestupky spáchané dle vlastních nařízení dané obce.  

Další téma se týkalo střetu zájmů – od 1.9.2017 vstoupila v platnost novela tohoto zákona č. 159/2006 Sb. 

upravující okruh osob, kterých se zákon týká, a omezení veřejných funkcionářů. Tato upravená omezení se 

nově vztahují také na funkcionáře, kteří již svoji funkci opustili. Zákon se tedy nově vztahuje na starosty, 

místostarosty, členy rady, uvolněné členy zastupitelstev, ředitele příspěvkových organizací dané obce, 

členy statutárních orgánů, pokud obec zřizuje a další osoby hospodařící s veřejnými prostředky (finanční 

kontroloři, osoby zpracovávající veřejné zakázky atd.). Pro ředitele obcí zřízených škol musí registraci 

provést obec! Na každé obci mají být nově zřízeny tzv. podpůrné orgány. Do 30.9.2017 byla povinnost 

zaregistrovat všechny tyto veřejné funkcionáře do registru oznámení a zřídit jim jejich vlastní osobní 

přístup do registru. V této souvislosti obce obdržely prezentaci (příloha č. 2), která je touto registrací 

provádí. Prezentace byla zpracována paní Marcelou Martínkovou z MěÚ (566 590 356, 

marcela.martinkova@bystricenp.cz), na kterou se v této souvislosti lze obracet. Od 1.10.2017 do 

30.11.2017 je pak dána povinnosti prostřednictvím registru podat oznámení přes svůj účet, kde každý 

veřejný funkcionář vyplní příslušný dotazník. Při vyplňování tohoto formuláře se řiďte metodickým 

doporučením od ministerstva spravedlnosti (příloha č.3). Tento registr oznámení je veřejný a přístup do 

něj budou mít tedy všichni občané přes internet.  

Za nedodržení tohoto zákona jsou stanoveny sankce, které v základu stanovují pokuty do 50.000 Kč (za 

nedodržení termínů, nevyplnění a nepodání oznámení přesně a pravdivě, nevyplnění vůbec apod. Tyto 

přestupky pak projednává tajemník nebo starosta dané obce a ten udělí pokutu v určité výši. 

Pokud veřejný funkcionář přestane vykonávat svoji funkci, pak do 1 roku od ukončení, má omezené 

působení v podnikatelském sektoru, kde daná obec po dobu 3 let uzavřela nějaké smlouvy. Jedná se 

zejména o vedoucí činnosti mající vliv na chod společnosti.  

V posledním tématu tohoto bodu bylo hovořeno o problematice GDPR, což je nové nařízení EU o ochraně 

osobních údajů. Od května 2018 vstoupí v platnost toto nařízení, dle kterého bude muset mít každá obec 

osobu tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude dohlížet na dodržování tohoto nařízení. 

Ministerstvo vnitra k tomu vydalo metodické doporučení, které je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Paní 

Špatková však obcím doporučuje, zatím v tomto směru nic moc nedělat a vyčkat na novou právní úpravu 

ČR, která bude muset nutně v souvislosti s tímto nařízením EU přijít. Pokud by se ovšem žádná nová 

legislativa neobjevila na počátku nového roku (jaro 2018), je nařízení platné pro všechny členy EU. 

Nařízení přináší takové novinky jako např. následující. Dosud stačilo neuvádět žádné osobní a citlivé údaje, 

nově by se nemohl použít ani žádný popis, který by mohl vést k jasné identifikaci konkrétní osoby. MěÚ 

bude sledovat vývoj legislativy a bude o případných změnách obce informovat (bude-li to aktuální, pak na 

prosincové schůzi). Předseda poděkoval paní Špatkové za vyčerpávající informace a přistoupil k dalšímu 

bodu jednání.  
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6. MAS zubří země – nové výzvy podzim 2017  

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

výzvách této místní akční skupiny. Ze začátku byly promítnuty výsledky uzavřených výzev IROP, vše 

shrnuté v číslech, grafech a tabulkách. Další informace se týkaly aktuálně připravovaných výzev k 

vyhlášení v rámci IROP, OPZ a OPŽP. Představen byl také plán výzev pro konec roku 2017 a první 

polovinu roku 2018. V tomto období bude možné čerpat zejména dotace na modernizaci a kapacitu 

školských zařízení (pravděpodobně poslední výzva, pokud dojde k vyčerpání prostředků), bezpečnost 

dopravy – zde doporučeno podat výzvu spíše v tomto období, než na jaře roku 18 (vše v rámci IROP), dále 

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

posilování přirozených funkcí krajiny. Všechny tyto výzvy by měly být vyhlášeny do konce tohoto roku.  

Další výzvy počátkem roku 2018 se poté budou týkat modernizace zemědělského i nezemědělského 

podnikání, konkurenceschopnosti zemědělské a potravinářské produkce, konkurenceschopnosti lesního 

hospodářství a navazujících oborů, dále také posilování ekologické stability lesů (vše v rámci PRV). 

V programu IROP budou opět vyhlášeny výzvy na bezpečnost dopravy, podporu infrastruktury sociálních 

služeb a na zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události. V rámci OPZ bude ještě vyhlášena výzva 

na podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. Další informace naleznete v prezentaci MAS (příloha č. 5).  

7. Projekt CSS 

V tomto bodě programu se slova ujala manažerka projektu paní Veronika Benová, která sdělila 

přítomným, že máme za sebou něco málo přes rok realizace projektu a je tedy nutné poskytnout SMO ČR 

nějakou zpětnou vazbu z území (dopis SMO ČR je přílohou č. 6). Tato zpětná vazba je zpracována formou 

celorepublikového dotazování, které zaměstnanci CSS zpracují pro naše území online formou, aby s tím 

starostové měli co nejmenší množství práce. Zároveň bylo ale zdůrazněno, jak je důležité, aby tato zpětná 

vazba byla SMO ČR poskytnuta, protože na základě jejího vyhodnocení, bude možné vyvinout tlak na 

požadované legislativní změny, které by starostům ubraly některé administrativní povinnosti. Dále bude 

na jejich základě možné jednat o systémové finanční podpoře DSO ze strany státu, které by ve formě CSS 

mohly starostům i nadále pomáhat s jejich každodenními povinnostmi. Cílem je kromě zjednodušení 

administrativní zátěže obcí také dlouhodobé začlenění DSO do systému veřejné správy. Očekávejte tedy 

v brzké době (do konce měsíce) zaslání elektronické výzvy k vyplnění zpětné vazby - limitem pro 

vyplnění je konec roku 2017, ideálně do 15.12.2017, aby zaměstnanci CSS měli dostatek času na 

zpracování výstupů. 

8. Hospodaření MB a majetek MB 

Rozpočtová změna č. 6 

Tato rozpočtová změna (příloha č. 7) se týká především výdajové části, v oblasti příjmů došlo ke změně 
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pouze u jedné položky. Jedná se o zavedení daru od stavební společnosti V&K s.r.o. na realizaci akce Hry 

bez hranic ve výši 5000 Kč. Výdajová část obsahuje zejména změny týkající se přesunu v rámci 

jednotlivých položek a paragrafů a také změny související s kompletním vyúčtováním dalších letošních 

akcí jako bylo Letní kino 2017, již zmiňované Hry bez hranic 2017 a návštěva zástupců měst a obcí ze 

Slovenska. Jedna položka na straně výdajů se týkala také zavedení nové položky na paragrafu 3639 týkající 

se školení k veřejným zakázkám, které proběhne dne 26.10.2017 a bude zpoplatněno částkou 1500 Kč na 

osobu – do rozpočtu je tedy zavedena částka 3000 Kč za obě zaměstnankyně DSO, které se tohoto školení 

budou účastnit. Vzhledem k přečerpání částky na položce 5139 určené na Hry bez hranic, došlo také 

k navýšení částky na položce o 974 Kč. Předseda vyvolal hlasování o výše zmiňovaných změnách, ty byly 

schváleny.   

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

 

Vyúčtování akce Putovní letní kino 2017 

Starostům byla promítnuta tabulka s přehledem letošních výdajů (příloha č. 8) na tuto akci. Celková 

částka výdajů byla letos poměrně vysoká vzhledem k tomu, že byly promítány zejména nové filmy, které 

měly drahé pořizovací licence. Celkem tato akce stála Mikroregion 205 813 Kč. V této částce jsou 

započteny licence v celkové výši 184 404 Kč, nákup druhého ozvučení ve výši 20 990 Kč a další nutné 

náklady na zajištění provozu letního kina (poštovné, DVD apod.). Starostům byla také promítnuta tabulka 

porovnávající náklady na tuto akci v minulých letech (příloha č. 9), ze které bylo patrné, že náklady 

neustále vzrůstají i přes zvednutý příspěvek na jednu licenci na 600 Kč. Letošní letní kino bylo ve srovnání 

s rokem 2016 cca o 21 000 Kč dražší (po odečtení dotace a mimořádných členských příspěvků). Letos by 

dotace měla dosáhnout částky 60 000 Kč, ale v minulých letech šlo pouze o 40 000 Kč, rozdíl by tedy činil 

cca 41 000 Kč, pokud by nebyla naplněna přísnější kritéria pro tento rok. Bylo tedy dohodnuto, že budou 

upravena pravidla této akce v tom smyslu, že se stanoví konečná částka, do které bude nákup licencí 

v rámci třech promítání dotovat Mikroregion, bude to například částka 2600 Kč (bude stanoveno na 

prosincové schůzi, kde bude předložen modelový návrh). Nad tuto částku by licence byla zakoupena již ve 

spolupráci s obcí. Tzn. pokud by licence na film stála 3630 Kč (druhá nejčastější letošní suma za 

promítání), platila by obec rozdíl mezi konečnou částkou a celkovou sumou – 3630-2600=1030 Kč + 600 Kč 

jako mimořádný členský, tzn. celkem 1630 Kč za film, který by DSO dotovalo částkou 2000 Kč. Podrobněji 

bude stanoveno v prosinci nebo počátkem roku 2018.  

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

 

Vyúčtování akce Hry bez hranic 2017 

Starostům byla v tomto bodě opět promítnuta tabulka (příloha č. 10), která ukazovala přehled nákladů na 

tuto akci, které v letošním roce činily celkem 32 974 Kč. Vzhledem k tomu, že se nám na letošní ročník 

podařilo poprvé získat dotaci na realizaci akce z prostředků Kraje vysočina v rámci programu 

Jednorázové akce 2017, měly by být tyto náklady poníženy o částku 11 500 Kč. Další dar na realizaci nám 

poskytla také společnost Stavebniny Zeman (2 000 Kč) a Stavební společnost V&K, s.r.o. (5 000 Kč). Akce 
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byla celkově vydařená, až na nepřízeň počasí, byl tedy vznesen požadavek na navrácení k původnímu 

termínu realizace akce na počátek září, tedy na konec prázdnin.  

 

Vyúčtování akce – družební setkání se zástupci ZMOVR 2017 

Přítomným byla opět předložena tabulka nákladů této akce (příloha č. 11), která se výrazněji prodražila 

zejména z toho důvodu, že ze Slovenska dorazilo hned 21 zástupců měst a obcí. Program byl připraven 

poměrně bohatý a znamenal pro Mikroregion také jisté náklady na jeho zajištění. S těmito náklady však 

výrazně pomohlo i město Bystřice nad Pernštejnem, za což jim předseda veřejně poděkovat. Z řad našich 

starostů se setkání střídavě účastnilo cca 15 osob. V programu byly také body, které pro DSO 

neznamenaly žádné náklady, protože byly poskytnuty zdarma jako prezentace našeho regionu sousedům 

ze Slovenska. Celkem tato akce stála 52 393 Kč, spoluúčast města činila 9 230 Kč, Mikroregion tedy zaplatil 

celkem 43 163 Kč.  

 

Aktualizace směrnic 

Jedná se o aktualizaci původních směrnic, které již nebyly svým obsahem zcela aktuální a které ještě 

mnohdy obsahovaly podpis bývalého pana předsedy Mikroregionu pana Augustina Holého. Do nových 

směrnic byl tedy doplněn nový předseda pan Libor Pokorný a jejich obsah byl zaktualizován tak, aby 

odpovídal současným legislativním úpravám. Jedná se o směrnici o finanční kontrole, dále o směrnici ke 

schvalování účetní závěrky a o směrnici o účetnictví, do které byla zapracována také směrnice o evidenci 

majetku. Všechny tyto směrnice jsou připraveny k nahlédnuté v kanceláři DSO nebo u paní účetní Aleny 

Jarošové na OÚ obce Rozsochy. Předseda dal hlasovat o provedených úpravách směrnic, všechny byly 

jednoznačně schváleny.  

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

 

9. Diskuze a další organizační záležitosti 

Veřejné projednávání mikroregionálních akcí 

V rámci diskuze byl v úvodu projednáván bod týkající se veřejného projednávání mikroregionálních akcí, 

což je aktivita, která souvisí s realizací MA21 jako součást zisku dotace na Putovní letní kino. Jedná se o 

veřejnou aktivitu, na které dochází k vzájemnému setkání zástupců několika sektorů (veřejného, 

komerčního, občanského a neziskového). Zápis z tohoto setkání je přílohou č. 12.  Pokud se Mikroregionu i 

letos podaří naplnit všechna kritéria kategorie D pro plnění podmínek MA21, bude v roce 2018 opět žádat 

o dotaci 60 000 Kč, místo částky 40 000 Kč. 

Schválení zodpovědného politika MA21 

Tento bod byl opět řešen v rámci realizace MA21, kdy došlo ke schválení zodpovědného politika v rámci 

MA21. Na tuto funkci byl opakovaně navržen pan Libor Pokorný, předseda Mikroregionu. Jmenování bylo 
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navrženo a schváleno také Předsednictvem, které se konalo dne 8.8.2017. Bylo vyvoláno hlasování o jeho 

schválení, návrh byl přijat jednohlasně všemi přítomnými.  

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

Seminář k VZ 

Přítomní byli informováni o tom, že dne 26.10.2017 od 9:00 hodin proběhne v zasedací místnosti MěÚ 

Bystřice nad Pernštejnem seminář k veřejným zakázkám, který účastníky seznámí s procesem zadávání 

VZ, bude zaměřen zejména na VZMR. Program semináře si můžete přečíst v příloze č. 13. V případě, že se 

chcete semináře zúčastnit a nejste na něj zatím nahlášeni, kontaktujte zaměstnance DSO nebo se na něj 

přímo dostavte. Seminář je zpoplatněn částkou 1 500 Kč, kterou si hradí každý účastník sám.  

Registr smluv 

V tomto bodě byla starostům promítnuta krátká prezentace (příloha č. 14), obsahující povinnosti, které 

pro ně plynnou a NEplynnou v souvislosti se zveřejňováním smluv. Dle zákona o registru smluv č. 

340/2015 Sb. pro obce NENÍ dána povinnost smlouvy zveřejňovat! Na rozdíl od DSO, které je povinné 

smlouvy nad 50 000 Kč bez DPH do tohoto registru zadávat. Naproti tomu, je zde však zákon o veřejných 

zakázkách č. 137/2006 Sb., dle kterého MUSÍ obce do 15 dnů od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 

přesahující částku 500 000 Kč bez DPH, tuto smlouvu uveřejnit na profilu zadavatele. Pokud na tuto 

povinnost obec zapomene a do 15 dnů smlouvu nezveřejní, je zde ještě možnost do 30 dnů danou 

smlouvu na VZ zveřejnit prostřednictvím registru smluv, který je v tomto směru NADŘAZEN profilu 

zadavatele a smlouva by tedy měla být uznána za platnou a zveřejněnou. Registr smluv však nemůže plně 

nahradit celou funkci profilu zadavatele, kde je nutné zveřejňovat i další dokumentaci k samotné VZ.  

Obaly na zakoupení vybavení Mikroregionu 

Dle domluvy na minulé schůzi, byla oslovena obec Radkov, konkrétně pan Voneš, zda by bylo možné pro 

Mikroregion na nově zakoupené vybavení (stan, nový hrad, posléze i trampolína) vyrobit dřevěné 

přepravní obaly pro snazší manipulaci. Pan Voneš navštívil kancelář Mikroregionu, kde si změřil rozměry 

stanu a vytvořil nabídku takovýchto obalů (příloha č. 15). Jednalo by se celkem o 6 beden z překližky s 

víkem za cenu 8 790 Kč. Další obaly na ostatní předměty budou diskutovány a navrženy na prosincové 

schůzi. Vzhledem k tomu, že není zatím jasné, zda budou k dispozici finance na tyto bedny již v tomto 

roce, dojde k jejich výrobě a úhradě pravděpodobně až v roce následujícím. Zatím bylo tedy vyvoláno 

hlasování o bednách na stan, ty byly schváleny.  

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

EMIT – chráněná dílna 

Nabídka reprezentativních předmětů pro obce, od společnosti EMIT – chráněná dílna zabývající se 

výrobou zejména reflexních prvků a drobných dárkových předmětů s logem obce či jiné organizace. 

Nabídka společnosti byla obcím rozeslána již společně s pozvánkou na tuto schůzi a bude umístěna 

společně se zápisem na webové stránky DSO.  
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Pošta Partner 

Jedná se o formu poštovní služby, kdy zaměstnanec sedící na pobočce pošty je zaměstnancem obecního 

úřadu a je placen z obecních peněz. Čím víc transakcí pošta udělá, tím větší zisk i obrat má daná pobočka a 

může si vydělat na mzdu pošťačky. Problém je, že pošta musí být neustále otevřená ve stanovené 

provozní době, pokud si tedy zaměstnanec vezme dovolenou, musí být jeho místo zastoupenou tzv. 

střídačkou. V opačném případě se uzavření pobočky rovná značným pokutám. Obec Rožnou tato pošta 

stojí měsíčně asi 20 000 Kč.  

V závěru diskuze se ozval ještě starosta Rovečného se stížností na „SÚSku“, se kterou se již několik let 

snaží vyjednat opravu komunikace mezi obcí Rovečné a Malé Tresné. V této problematice se několikrát 

obrátil na krajskou správu, ale ta se mu vůbec zatím nevyjádřila. Jediná odpověď, která v této souvislosti 

přišla do regionu, byla adresována DSO s vyjádřením, že se jedná o komunikaci místní a ne krajskou. 

Starostovi bylo doporučeno, aby nabídl SÚS finanční spoluúčast na opravě komunikace.  

Paní starostka z Blažkova také navrhla, aby bylo někdy projednáno navrhované omezení dopravních spojů 

v roce 2019. Pro Blažkov by toto omezení prakticky znamenalo, že by se děti ani neměly jak dostat do 

školy. Bude projednáno pravděpodobně během následujícího roku.  

Na úplný závěr byli přítomní také vyzváni, aby se zapojili do letošního ročníku soutěže o Nejkrásnější 

vánoční strom, kterou bude Mikroregion pořádat v závěru roku a na kterou má již připraven věcný dar pro 

vítěze. Josef Vojta doporučil oslovit společnost E.ON, která by mohla jako cenu nabídnout také vánoční 

osvětlení. Bude prověřeno.  

12. Závěr jednání 

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

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
Zdeněk Horák                   Mojmír Starý           Libor Pokorný 

                                                                                                                                  předseda mikroregionu                                                                                                          

 

 

 

Zapsala: ………………………………. 

                Mgr. Veronika Benová 


