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8. 12. 2016 v 16:00 hod., Zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P. 

 
 

 24 zástupců členských obcí (Blažkov, Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Horní Rožínka, Lísek, 

Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Radkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strachujov, Sulkovec, 

Štěpánov nad Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Vír, Ždánice) 

 3 hosté (JUDr. Martina Hostomská, JUDr. Eva Špatková, Ing. František Klimeš) 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

3. Právní poradenství MV 

4. Problematika přestupků, registr smluv a právní systém pro obce 

5. Odpadové hospodářství 

6. Druhé setkání k projektu CSS 

7. Jmenování inventarizační komise 

8. Hospodaření MB 

a) Rozpočtová změna č.4 a č. 5 

b) Členské příspěvky na rok 2017 

c) Rozpočtové provizorium na rok 2017 

d) Rozpočtový výhled 2018-2019 

e) Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2016 

9. Majetek MB 

a) Pořízení nového skákacího hradu (kalkulace) 

b) Pořízení velkého stanu 

10. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Bystřicko čte dětem 2017 

b) Činnost za rok 2016, plán činnosti na rok 2017 

c) Změna členů předsednictva 

d) Mobilní aplikace pro komunikaci obcí 

e) Zvýšení příspěvku na Letní kino 2017 

11. Závěr  

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 16:00, přivítal všechny starosty a také hosty, kteří již byli 

přítomni.  

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

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

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 
Členská schůze dále schválila zapisovatele Veroniku Palečkovou a ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Kadlec 

(Dalečín) a Mgr. Ladislav Stalmach (Vír) 

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

3. Právní poradenství MV 

Předseda Libor Pokorný předal v úvodu slovo paní JUDr. Martině Hostomské, která jako zástupce 

Ministerstva vnitra, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, měla pro přítomné starosty nachystané 

nové brožurky – Metodické doporučení k činnosti samosprávných celků, ale také nové informace týkající se 

některých právních předpisů a nařízení. Nově bude platný nový právní předpis pro Prahu i další obce, který 

obce rozdělí do tří kategorií, podle kterých se bude odměňování odvíjet. Bude se také jinak počítat počet 

obyvatel, ne k 1.1. příslušného roku, ale vždy na celé volební období dle toho roku, kdy se volby budou 

konat. Od 1.1.2017 se tedy mění nařízení vlády určující odměny a odstupné pro členy zastupitelstev obcí, 

od 1.1.2017 bude možné tyto odměny zvyšovat o několik procent (pravděpodobně maximálně do 4% u 

uvolněných i neuvolněných členů). Účinnost tohoto nařízení je reálná od 1.1.2018. Od 1.1.2017 nabývá také 

platnosti nový zákon o hazardu, který si vynutí změnu obecních vyhlášek (metodika je dostupná na 

stránkách MV, případně se můžete obrátit přímo na zaměstnance MV a na paní Hostomskou).  Současně od 

1.1.2017 také dochází k novele školského zákona, který opět bude měnit obecní vyhlášky týkající se 

stanovení školských obvodů a předškolního vzdělávání. Obecně bude platit, že co platí pro školy, bude nově 

platit také pro školky. MV je opět připraveno i v této oblasti poskytnout metodickou pomoc. Uvažuje se 

také o novele zákona o místních poplatcích, která bude tyto poplatky upravovat trochu jinak. Pokud obce 

chtějí, je možné ke kontrole zaslat obecní vyhlášku upravující výši místních poplatků za vývoz komunálního 

odpadu. Další novinkou od nového roku je změna vyhlášek o rušení nočního klidu, pokud ji však obce 

nemají již vydanou, není doporučeno to řešit dodatečně, pokud jsou akce pravidelné a opakující se, vždy o 

nich občané již ví a počítají s nimi. Kdo ji již má, je nutné názvy pořádaných akcí volit pečlivě tak, aby bylo 

jasné, že se jedná o výjimečnou a jednoznačně určenou akci, která si zaslouží výjimku. Tímto se bude dát 

doba nočního klidu stanovit buď omezeně nebo vůbec. Na rodinné akce se tyto změny vůbec nevztahují. 

Musí se jednat o akce veřejně přístupné na veřejném prostranství. Nevztahuje se to ani na akce konané 

uvnitř. K tomuto tématu byl vznesen dotaz z Horní Rožínky, zda je někde definováno, co je vlastně rušení 
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nočního klidu? Paní Hostomská na dotaz starosty odpověděla, že není. Nikde nelze nalézt přesnou 

specifikaci toho, co je rušení nočního klidu. Danou situaci musí vždy posoudit příslušný orgán, který přijede 

provést kontrolu na místo konání dané akce – např. policie. Každý případ pak musí posoudit přestupková 

komise, protože rušení nočního klidu je přestupek. Další dotaz byl směřován od starosty obce Vír, kterému 

hospoda nahlásila asi 20 soukromých akcí (koncertů) v obci. Problém je, že hospoda je v centru obce. Na 

stránkách hygienického úřadu je doporučení pro obce, kde nějaké hodnoty hluku vyjádřeny jsou. Vzhledem 

k tomu, že na rodinné akce se omezení nevztahuje, není nikdo povinen tyto akce uvádět do vyhlášky. 

Vyhlášku lze vztáhnout i na místní části obce. Nikdo další již žádný dotaz nevznesl, proto bylo paní 

Hostomské poděkováno a slovo bylo předáno dalšímu hostovi. 

4. Problematika přestupků, registr smluv a právní systém pro obce 

Paní Špatkové bylo předsedou předáno slovo a byla požádána, aby se vyjádřila ke svému tématu. Jako 

první paní Špatková hovořila o novele přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., která poměrně rozsáhlým 

způsobem novelizovala původní zákon z roku 1990 a která nabyla částečně účinnosti k 1.10. loňského 

roku, ale zejména k 1.10.2016 (registr přestupků). Tato novela se týkala přestupků, kde došlo zejména ke 

snížení sazeb u nezletilých do 15 let, kterým může být udělena pokuta maximálně ve výši 5000 Kč, 

v blokovém řízení 2000 Kč. Byla také změněna lhůta rozhodnutí, která nesmí přesáhnout 2 roky, které běží 

ode dne zahájení řízení. Pokud by k této situaci došlo, hrozí pokuta až do výše 100 tis. Kč. Další 

diskutovanou kapitolou byly skutkové přestupky (nově očíslovány) na úseku veřejného pořádku a proti 

majetku. V této oblasti je nově upraveno kolik lze uložit jako pokutu za přestupek a kolik při recidivě – až o 

10 tis. více než při prvním přestupku. Přestupek proti veřejnému pořádku při prvním přestupku je tedy 

stanovena pokuta až na 50 tis. Kč, při recidivě až na 75 tis. (například v případě černé skládky apod.). 

Obecně se však přestupkové komise budou držet na dolní hranici, jinak by jejich vymáhání nebylo reálné. 

Nově se ale pokuty navyšují jak při prvním spáchání přestupku, tak při recidivě. S tímto souvisí také registr 

přestupků, do kterého se nezapisují všechny přestupky, nezapisují se např. dopravní přestupky, ale vše 

podle paragrafu 30 (např. prodej alkoholu a cigaret mladším 18 let, toxikomanie, přestupek proti 

veřejnému pořádku, porušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy, porušení nařízení, černé skládky, 

přestupek proti občanskému soužití – urážení na cti, vyhrožování, ublížení na zdraví atd.), dále podle 

paragrafu 50 (majetkové přestupky, škoda na cizím majetku - krádež, zpronevěra, neoprávněné užití cizí 

věci, atd.), patří sem i ty přestupky spáchané před 1.10.2016 pokud bylo řízení ukončeno po 1.10.2016. Při 

odvolání proti rozhodnutí do registru přestupků zapisuje přestupek až odvolací orgán, ale jen ten, kde byla 

uložena sankce za provinění. Povinnost zapsat přestupky platí jen pro ty, kde bylo řízení ukončeno. 

Veřejnoprávní smlouvy, které mají obce uzavřené s městem Bystřicí nad P., které za ně vykonává 

přestupková řízení, budou platit i nadále do konce roku 2018, potom se uzavřou nové smlouvy dle nového 

zákona platného od 1.7.2017. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu – recidiva se vztahuje pouze na stejný 

přestupek. Od 1.7.2017 v účinnost vstoupí dva nové zákony - zákon č. 250/2016 (hmotně právní norma – 

všechny skutkové podstaty přestupků), č. 251/2016 (procesně právní norma). Další novela přestupků 
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bude tedy platná od 1.7.2017, ale o tom budou starostové včas informováni. Od 1.7.2017 bude také 

nabývat účinnosti nová sankce na způsobe veřejné důtky u přestupkového zákona. Byl vznesen dotaz, zda 

bude možné tímto způsobem potrestat i někoho, kdo má dluh třeba za vývoz odpadu a nesplácí ho. 

Vzhledem k tomu, že se taková osoba dopouští přestupku, protože porušuje obecní vyhlášku, mohlo by se 

jednat o přestupek a tím pádem by se mohl neplatič zveřejnit, ale nevztahuje se to na dlužníky obecně, 

pouze u přestupků. Protože o této novele bude paní Špatková více informována až během 1. poloviny 

následujícího roku, bylo závěrem dohodnuto, že více informací bude starostům sděleno až na červnové 

schůzi v roce 2017 a bude o tom také zveřejněn článek v novinách Bystřicko.   

Dalším okrajově diskutovaným tématem byl registr smluv, do kterého obce nemají povinnosti vyvěšovat 

své uzavřené smlouvy, pokud nejsou obce s rozšířenou působností, ale svým způsobem se to obce týká 

v případě, že bude uzavírat smlouvu ve větší výši, než je 50 tis. Kč bez DPH se subjektem, který je povinen 

zveřejňovat. Povinnosti pro obce však plyne ze zákona č. 250, kde u zakázek nad 500 tis. Kč bez DPH mají 

povinnost tyto smlouvy zveřejnit na profil zadavatele, ale také ve věstníku zadavatele. Dalším tématem 

byla evidenci pohledávek – rada odepisuje pohledávky nižší než 20 tis. Kč, zastupitelstvo pak vyšší než 20 

tis Kč. Paní Špatková prostřednictvím Mikroregionu starostům zašle směrnici na pohledávky – nevymáhají 

pohledávky ze samostatné působnosti obce nižší než 1000 Kč a u insolvence nižší než 2000 Kč, jinak se to 

nevyplatí. Starosta obce Vír má podobnou zkušenost s vymáháním dluhů, byla přislíbena směrnice, kterou 

starostové obdrží spolu se zápisem z tohoto jednání (příloha č. 1). Úplným závěrem tohoto bodu bylo také 

diskutováno na návrh starosty obce Vír, zda by se plošně nedal řešit také zákaz podomního prodeje 

prostřednictvím zákona, což byl spíše dotaz na paní Hostomskou, která v tuto chvíli již na schůzi nebyla 

přítomna. Zatím je toto řešeno pouze obecním nařízením, což není dostatečné.  

5. Odpadové hospodářství 

Na tuto problematiku byl na členskou schůzi pozván pan Ing. František Klimeš z Odboru životního 

prostředí MěÚ Bystřice nad Pernštejnem. Řešenými tématy byly především revize kotlů a domovní 

čistírny odpadních vod. Na začátku pan Klimeš seznámil starosty s novým zákonem, který přikazuje od 1.1. 

2017 mít revizi kotle. Tato revize se však také vztahuje i na domácí topeniště, které mají výměník a výkon 

větší než 10 KW! Spodní hranice ceny revize je 800 Kč, vrchní hranice není stanovena, ale bývá obvykle 

1 500 Kč.  Povinná revize kotlů začíná již v roce 2017, od roku 2022 je také dle nového zákona povinná 

výměna starých kotlů. Finanční pomoc pro výměnu kotlů nabízí tzv. kotlíkové dotace. Upozornil starosty i 

na další novinku, kterou nový zákon přináší. Jde o povinnost pustit kontrolu do kotelny – nyní platí i pro 

fyzické osoby. Kontroly domácností budou až v zdůvodněných případech, při opakovaném porušení 

sankcionovány pokutou 20 až 50 tisíc Kč.  Na znečišťovatele musí přijít stížnost, kterou bude následně řešit 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Bystřice n. P.. Pokud bude na obyvatele zasláno „udání“ a on 

nepředloží potvrzení o revizi, bude mu pokuta uložena ihned. Plošné kontroly se však nechystají.  

K tématu se vyjádřili starostové z Býšovce a Věstína. Starosta z Býšovce oponoval panu Klimešovi tím, že 

spoustu obyvatel má litinové kotle, které mají dlouhou životnost. Nespokojený je s tím, že obyvatelé 



5 / 11 

 

budou muset takovéto kotle vyměnit za nové často elektrické kotle, což je problém v případě výpadku 

elektřiny. Starosta obce Věstín zase nechce vyměnit kvalitní kotle na dřevo za elektrické. K tématu se také 

vyjádřil starosta Víru, který naznal že techničtí revizoři nemají čas na to, aby pokryli všechny domácností. 

V současné době revizor tráví v domácnosti jen krátkou dobu, za kterou zkontroluje jen štítek a vystaví 

potvrzení a přijmou platbu. Hotové revize má z části obec Věžná a Nyklovice. Připomínku k tématu měla 

také starostka z Blažkova, které přijde zbytečné dělat revizi kotle, když ví, že v budoucnu si bude muset 

pořídit kotel nový. Starostka z obce Věžná, jen potvrdila tvrzení starosty z Víru, když uvedla příklad, jak 

plošně zařídila revizi kotlů ve své obci. Revizní technik si dal za podmínku, že pokud bude provádět revizi 

ve více než 11 domácnostech bude revize stát pouze 1 000 Kč. Paní starostka z Věžné sehnala 25 

domácností. Reviznímu technikovi revize 25 kotlů zabrala cca 4 hodiny. Dle informací paní starostky revize 

trvala 10 minut a nechali si ji udělat zejména lidé, kteří mají kotel nový. Ti, kteří mají kotel starý, si stejně 

revizi dělat nenechali. Další dotaz na pana Klimeše měla starostka z Unčína. Otázkou bylo, pokud chce 

někdo nahlásit někoho kdo topí špatně, musí doložit nějaké video, fotografii nebo jiný materiál, aby bylo 

zahájeno nějaké řízení a kontrola. Pan Klimeš tuto informaci nepotvrdil, samozřejmě je lepší mít alespoň 

fotografii, kterou následně poskytne ŽP. Nahlásit tzv. „čudiče“ ale lze také telefonicky na ŽP MěÚ Bystřice 

nad Pernštejnem. Předposledním dotazem byla otázky starostky ze Štěpánova. Když bude mít občan 

potvrzení o revizi a stejně bude nesprávně topit, co je řešením. Za takovýmto občanem půjde pan Klimeš 

nebo jiný zaměstnanec ŽP Bystřice a věc s ním projedná. Poslední dotaz přišel od starostky Moraveckých 

Pavlovic. Proč dělat revize na nové kotle. Na revize u nových kotlů by měla být výjimka stejně jak je tomu 

např. u nového auta s kontrolou STK. Ve Velkých Janovicích pozvali na obec odborníka, který udělal 

besedu pro občany. Daný problém jim vysvětlil, a i když ze začátku besedy byla v sále napnutá a bouřlivá 

nálada, většina občanů odcházela spokojená. Příkladem bylo to, pokud si občan koupí nový kotel a 

neudělá u toho i nový komín, může mít problém s vytvářením velkého množství spalin. Doporučení je tedy 

takové, pokud máme starý kotel i komín – je to v pořádku, pokud máme nový kotel, musíme udělat i nový 

komín. Informace k tomuto tématu jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Informace budou zveřejněny také v 

měsíčníku Bystřicko.  

Druhým tématem pan Klimeše byly domovní čistírny odpadních vod (DČOV). Začátkem této debaty byla 

informace o čerpání dotace pro pořízení DČOV pro obce. Tuto příležitost z našeho DSO využila obec Horní 

Rožínka. Tato dotace s alokací pouhých 100 mil. je dle slov pana Klimeše jakousi vlaštovkou, která by měla 

zjistit zájem a také účinnost DČOV. Faktem je že v ČR je více než 1,5 mil. obyvatel, kteří nemají čističku a 

kanalizaci. Pokud obec žádá o finanční podporu na nákup DČOV fond nahlíží do PRVKUK a kontroluje, zda 

jde o obec, ve které není plánovaná centrální čistírna odpadních vod. Pokud ne, je vyhovujícím žadatelem 

na tuto dotaci. Pokud by budování centrální čistírny odpadních vod bylo ekonomicky náročné např. 

v místních částech obce a nelze to řešit centrálně, je DČOV řešením i pro tyto obce. Dotace se vztahuje i 

na části obce, kde sice centrální ČOV je, ale je ekonomicky náročné připojit na nic celou obec. Jedná se o 

soustavu oddělených čistíren, ze kterých se musí odebírat vzorky. Neuznatelnými náklady jsou ty vnitřní 

v domě. Starosta Rozsoch přišel s dotazem, zda se neprobírá na Svazku vodovodů a kanalizací správa 
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těchto DČOV. Odpověděl místostarosta Bystřice n. P., že toto téma probíráno bylo, protože tímto by se 

obce mohly zbavit veliké zátěže na provozování těchto čističek. V současné době Svazek tuto možnost 

posuzuje. Povinnost ze Svazku toto realizovat ale není. Dále se také řeší vývoz jímek za cenu stočného. Po 

prodebatování možností předseda Libor Pokorný poděkoval panu Klimešovi a předal slovo Veronice 

Palečkové, aby starosty informovala o novinkách v rámci CSS. 

6. Druhé setkání k projektu CSS 

Informování o činnosti CSS 

Slova se ujala manažerka projektu CSS Mgr. Veronika Palečková. Starostové byli v úvodním bodě 

seznámeni s dosavadní činností CSS od počátku projektu, tedy od července 2016. Starostům bylo 

připomenuto, že se zaktualizovala Strategie Mikroregionu Bystřicko, která byla z roku 2009, dále byli 

seznámeni se schváleným Informačním zpravodajem, nejen s jeho obsahem, ale také kde si ho mohou 

stáhnout nejen oni, ale i občané, pro které je primárně určen. Projednáván byl také vzniklý Zásobník 

projektů a zejména Akční plán, který obsahuje projekty ve fázi přípravy a realizace a které se v roce 2017 

bude Mikroregion Bystřicko v rámci CSS snažit zrealizovat. Na přání starostů se také začali ve větší míře 

zvát speciální hosté na členské schůze Mikroregionu Bystřicko, kteří starosty informují o tématech a 

problematikách, které jsou nyní aktuální a týkají se bezprostředně správy obcí. Témata si vždy zvolí sami 

starostové a zaměstnanci CSS zajistí osoby, které se danou problematikou zabývají. Na poslední schůzi byl 

například blok týkající se právního poradenství (novely zákonů, nové obecní vyhlášky, registr smluv, 

přestupková komise a registr přestupků) a blok týkajíc se odpadového hospodářství (revize kotlů, domácí 

čističky odpadních vod).  Dále byl probírán dotační management, kde bylo starostům sděleno, že se na CSS 

mohou obracet, pokud budou potřebovat pomoci s nějakou aktuální výzvou a zpracováním žádostí – této 

možnosti v poslední době již některé obce využily a vyjádřily svoji spokojenost. Od začátku projektu CSS 

byla také v rámci webových stránek Mikroregionu vytvořena nová sekce odkazující na volná pracovní 

místa z našeho regionu a sekce obsahující vzory některých základních smluv, včetně odkazu, kde se obce 

mohou dozvědět vše o obecních vyhláškách a odkazu, kde jsou zveřejněny postupy na vyplňování různých 

daňových tiskopisů. Kromě výše popsaných činností, také CSS poskytovalo starostům odborné poradenství 

na různá témata. Přítomní byli také upozorněni na právní poradenství, které by mělo být již brzy 

poskytováno obcím ze strany SMO ČR a také na přidání nové aktivity během počátku roku 2017, které se 

bude týkat veřejných zakázek malého rozsahu. 

Projekty meziobecní spolupráce – Akční plán 

Přítomní starostové byli seznámeni s obsahem Akčního plánu a jednotlivými projekty, které bude CSS 

realizovat v toce 2017. Jedná se o projekty meziobecní spolupráce, na kterých by se měly podílet členské 

obce našeho DSO. V rámci Akčního plánu máme nyní evidováno celkem 19 projektů, z nichž 6 projektů je 

ve fázi přípravy nebo realizace. Konkrétně se jedná o projekty meziobecní spolupráce, které se dají 

rozdělit do několika oblastí. Jednou z nich jsou projekty, které se týkají spíše volnočasových a kulturních 

aktivit, jako je Putovní lení kino 2017 a Hry bez hranic 2017, dále zde máme projekt zaměřený primárně na 
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obce a na školy – Bystřicko čte dětem 2017, potom projekty týkající se vzdělanosti jako přednáškový 

cyklus Vzdělaný starosta a putovní Kurzy první pomoci. Poslední kategorii tvoří projekt na Společné sdílení 

majetku obcí, který si primárně jako hlavní cíl klade úsporu obecních financí, kdy si obce navzájem od sebe 

budou půjčovat vybavení za výhodnějších podmínek.  

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. Někteří starostové by však uvítali i některé další služby, a to 

zejména právní poradenství, veřejné zakázky a zpracovávání výběrových řízení, případně vyplňování 

různých druhů hlášení za obce. Což jsou aktivity, které starostům byly přislíbeny během roku 2017, 

alespoň některé z nich, takže by se nabídka služeb měla rozšířit, dle jejich aktuálních potřeb. Na závěr byli 

přítomní vyzváni, aby se na CSS i nadále obraceli se svými požadavky a nápady na rozšíření nabízených 

služeb. Příloha k tomuto tématu má číslo 3.  

Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb 

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 24 dotazníků, z nichž se vyplněných vrátilo 

23, tedy téměř všechny. Jak dokládá jejich vyhodnocení (příloha č. 4), starostové zaměstnance CSS a jejich 

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

1,43 u rozsahu i kvality služeb. Tento výsledek je ovlivněn zejména tím, že starostové, jak již bylo zmíněno 

výše, požadují od CSS rozšířit některé služby a přidat služby nové, což jim bylo přislíbeno. Zaměstnanci CSS 

také postupně pracují na zvýšení své kvalifikace, aby tyto služby mohli starostům poskytovat kvalitněji. 

Důležitá je však zpětná vazba, proto uvítáme, sdělí-li nám své požadavky starostové buď osobně nebo 

jinou formou, abychom věděli, na co se více zaměřit.  

Prezentace k tomuto bodu je přílohou č. 5. 

7. Jmenování inventarizační komise 

Předseda Mikroregionu jako členy inventarizační komise navrhnul: Mgr. Petra Tatíčková, Jana Vrbková, 

Ing. Luboš Vetešník a Mgr. Josef Vojta jako předseda. O tomto návrhu tedy nechal hlasovat předseda 

Mikroregionu. Návrh byl jednohlasně schválen.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Dále byl představen plán inventur za rok 2016 (příloha č. 6). Členové inventarizační komise budou 

proškoleni 17. 12. 2016 a v lednu 2017 informováni o průběhu inventarizace (místo konání, datum), 

přítomna bude Veronika Palečková.  
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8. Hospodaření MB 

a) Rozpočtová změna č. 4 a č. 5 

Veronika Palečková přítomné seznámila s obsahem rozpočtové změny č. 4 (příloha č. 7), která se týká 

zejména přesunu v části příjmů z jedné položky na druhou položku. V jednom případě došlo k přesunu 

částky 40 000 Kč z položky, kde byla částka umístěna dočasně z důvodu konsolidace na položku 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů. Další změny byly spíše drobného charakteru. Co se týče tabulky 

výdajů, zde je důležité zmínit zejména přidání nové položky označené jako Konzultační, poradenské a 

právní služby, která označuje spoluúčast v projektu CSS za tři měsíce, celkem se jedná o částku 19 965 Kč. 

Bylo vyvoláno hlasování o změně. 

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Rozpočtová změna č. 5 (příloha č. 8) se také především týká mezipoložkového přesunu u oblasti mezd. Zde 

se přesunula částka 6 000 Kč z položky, kde byl dostatek financí na položku, kde částka chyběla. Dále je 

zde již řešen v položce výdajů poplatek za licenci k filmu, který bude promítán pro děti koncem tohoto 

roku, tento poplatek bude současně vrácen jako příjem ze služeb od promítající obce. Další změny byly 

spíše drobného charakteru. Vyvoláno hlasování o změně.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

b) Členské příspěvky na rok 2017 

Starostové byli seznámeni s tabulkou obsahující návrh členských příspěvku pro rok 2017 (Příloha č. 9), 

který byl pro každou obec vypočten na základě počtu obyvatel obce k 1.1.2016, který je zveřejněn na 

stránkách ČSÚ. Bylo vyvoláno hlasování o navržených příspěvcích, ty byly jednohlasně schváleny.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

c) Rozpočtové provizorium na rok 2017 

Přítomní byly seznámeni se zněním rozpočtového provizoria na rok 2017 (příloha č. 10). Bylo vyvoláno 

hlasování.          Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Schváleno následující znění rozpočtového provizoria: Do doby přijetí rozpočtu na rok 2017 bude 

Mikroregion hospodařit podle objemu příjmů a výdajů předchozího roku. 

d) Rozpočtový výhled 2018-2019 

Veronika Palečková přítomné také seznámila s obsahem rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2019 

(příloha č. 11). Do tohoto výhledu byly kromě členských příspěvků započteny také Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady od SMO ČR a získané dotace a dary. Vyvoláno hlasování o schválení rozpočtového 

výhledu na roky 2018 – 2019.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

e) Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2016 

Předseda informoval přítomné o výsledku přezkoumání dílčího hospodaření Mikroregionu bystřicko, při 

kterém nebyly shledány žádné chyby ani nedostatky, nebo byly tyto chyby a nedostatky již odstraněny 

(příloha č. 12).  
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9. Majetek MB 

a) Pořízení nového skákacího hradu 

Již na schůzi předchozí, která se konala 20. září 2016 se projednávala možnost zakoupení nového 

skákacího hradu. Starostové na zářijové schůzi nechtěli nic uspěchat a jednání odložili na další schůzi. Na 

tu byly nachystány pro lepší představu příklady cenových nabídek doplněné o obrázky hradů. V této 

souvislosti také Veronika Palečková připravila tabulku s finanční rezervou Mikroregionu (příloha č. 13), na 

základě které lze říci, že finanční situace mikroregionu Bystřicko je v současné době díky projektu SMO 

příznivá. Starostové se shodli že koupí nového hradu, by vyřešili své akce na obci a nemuseli složitě shánět 

skákací hrady od půjčoven. Na koupi hradu byl stanoven finanční limit 100 000 Kč, o kterém bylo 

hlasováno.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Zaměstnanci mikroregionu připraví cenovou nabídku o 3-4 návrzích doplněnou o obrázky a zašlou ji na 

obce k vyjádření. Následně bude některý z hradů vybrán a zakoupen. Důležitým ukazatelem je i počet dětí 

kolik jich může být současně v hradu. Od starostů přišla také velmi užitečná připomínka, aby se o obsluhu 

hradu staraly vždy 2-3 proškolené osoby a tím se zamezilo jeho poškození či zničení. Pořízení nového 

skákacího hradu a jeho půjčování obcím i jiným organizacím bylo jednohlasně odsouhlaseno.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

b) Pořízení velkého stanu 

Z poslední schůze Předsednictva Mikroregionu vzešel návrh na pořízení velkého stanu s pevnou 

konstrukcí, který by mohl být půjčován na obce při různých příležitostech. Již na Předsednictvu bylo 

dohodnuto, že na schůzi se připraví cenová nabídka stanů. Starostům byla předložena cenová nabídka, 

kterou představila Veronika Palečková. Cenová relace stanů se pohybovala od 12 000 do 35 000 Kč. 

Jednohlasně bylo odsouhlaseno že budeme poptávat stan o rozměru 6x12 m, případně 8x12m. Důležitou 

připomínkou bylo dokoupení příslušenství ke stanu (krabice na převoz). Přidanou službou k půjčování 

hradu by mohla být montáž stanu. Služba by byla zpoplatněna. Starosta z Víru doporučil firmu Párty stany 

Jičín. Zaměstnanci prověří jejich nabídku a připraví jednotlivé návrhy – opět 3-4.  

10. Diskuse a další organizační záležitosti 

a) Bystřicko čte dětem 2017 

Na čtení v roce 2017 byla navrhnuta výše příspěvků 700 Kč od obcí a 2000 Kč od Mikroregionu stejně jako 

v loňském roce (příloha č. 14). Bylo vyvoláno hlasování o návrhu, byl jednohlasně schválen.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

V příštím roce půjde o jubilejní 10.ročník, který bychom rádi oslavili jedním velkým čtením – to však 

nebylo ze strany obcí podpořeno. Zástupci z obcí jsou spíše pro zachování čtení na stejné úrovni. Názorem 

paní starostky z Blažkova bylo, že velké čtení v KD není tolik osobní, jako v menších obecních prostorech, 

s tímto názorem většina přítomných souhlasila. Jako nápad zde také zazněla myšlenka vytvoření 
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souhrnného dokumentu, který by obsahoval všechny předčítající, kteří se kdy v historii Bystřického čtení 

zúčastnili. Tento dokument by sloužil zároveň jako zásobník pro výběr hostů do dalších let. Dalším 

návrhem bylo také po skončení letošního ročníku dát do novin souhrnný článek nejen o tom, kolik čtení 

proběhlo a kde, ale také o tom, kdo na těchto čteních vystoupil jako host.  

 

b) Činnost za rok 2016, plán činnosti na rok 2017 

Starostové byli seznámeni s činností v uplynulém roce 2016 (příloha č. 15), kdy se Mikroregion Bystřicko 

podílel na mnohých, již dobře známých akcích (Bystřicko čte dětem, Nositel tradic Bystřicka, Dětská 

výtvarná soutěž, Letní kino, Hry bez hranic apod.), nově byla přidána soutěž o Nejkrásnější vánoční strom, 

která právě probíhá. Následně byl představen plán činnosti na rok 2017 (příloha č. 16), který starostům 

podala Michaela Kolářová. Kromě již zavedených akcí jako jsou: Bystřicko čte dětem, Putovní letní kino, 

Hry bez hranic, spolupráce na tvorbě novin a další byly představeny i akce nové. Dvě novinky se týkají 

projektu CSS, od února 2017 bude již fungovat právní poradenství a od března-dubna bude rozšířena 

činnost CSS o veřejné zakázky malého rozsahu. Další novinky byly z oblasti vzdělávání a kultury. V průběhu 

roku chce Mikroregion uspořádat několik přednášek o první pomoci a také vytvořit databázi na sdílení 

společného majetku obcí a mnohé další.  

 

c) Změna členů předsednictva 

Na žádost pana starosty z obce Lísek byla projednána změna členů Předsednictva Mikroregionu. Starosta 

z Lísku byl zástupcem pro obce Lísek, Bohuňov, Písečné a Ždánice. Funkce zástupce se vzdal z důvodu 

nedostatku času. Novým zástupcem výše zmíněných obcí byl navržen starosta obce Ždánice - František 

Skalník. Ostatní členové Předsednictva zůstávají beze změny. Bylo vyvoláno hlasování o jeho schválení. 

Nový zástupce byl schválen.  

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

d) Mobilní aplikace pro komunikaci obcí 

Starostům bylo jen krátce řečeno, o jaký bod se jedná. Bylo dohodnuto, že v případě potřeby se mohou 

zástupci obcí obracet na kancelář Mikroregionu pro bližší informace. V současné době máme porovnání 

čtyř mobilních aplikací pro komunikaci v obci (Příloha č. 17). Jde o služby společností: Mobisys, Mobilní 

Rozhlas, Česká obec a Info kanál.  

 

e) Zvýšení příspěvku na Letní kino 2017 

Z důvodu stále většího zájmu obcí o letní kino a předložené tabulku ukazující zvyšování nákladů (příloha č. 

18), bylo navrhnuto zvýšení příspěvku na licenční poplatky na filmy z původních 500 Kč na 600 Kč. Bylo 

vyvoláno hlasování. Návrh byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 24    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

  

Dle doporučení starostů a starostek z různých obcí bude v příštím roce upraven výběr filmů, který bude 

obsahovat více českých, rodinných filmů. Filmy budou spíše oddechové a zaměřené ve větší míře také na 
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děti. Požadavkem také bylo, aby si obec mohla sama vybrat, což bylo přislíbeno, ale vzhledem k tomu, že 

nabídky jsou značně obsáhlé, budou je dostávat obce pouze na vyžádání. Obce, které budou vědět název 

filmu, o který by měly zájem, tento název sdělí zaměstnancům Mikroregionu, kteří prověří možnost 

zakoupení jeho licence. Členové schůze byli také informování o získání finanční podpory z MA 21, kdy 

v roce 2017 očekáváme zvýšení podpory z původních 40 tis. Kč na 60 tis. Kč. Důvodem zvýšení příspěvku je 

splnění kritérií vyšší třídy a postup do kategorie D v rámci realizaci zásad MA 21. Pokud tuto dotaci 

opravdu dostaneme, což bude známo snad v únoru 2017, chce Mikroregion pořídit ještě jednu sadu 

ozvučovací techniky, která by nahradila půjčovanou aparaturu z obce Dalečín a díky které by mohlo 

promítání probíhat současně na dvou až třech obcích (bude-li mít 3. obec vše vlastní). Ostatní vybavení 

nutné na promítání již Mikroregion ve dvou sadách má.  

11. Závěr 

Na konci diskuse nás i všechny přítomné pozval starosta obce Vír na přednášku do Jihlavy pořádanou SMS. 

V dopolední části se zde zástupci z obcí mohou dozvědět novinky v zákoně o zadávání veřejných zakázek, 

zejména zakázek malého rozsahu. Libor Pokorný starostovi z obce Vír poděkoval za pozvánku, ostatním za 

účast, popřál všem krásné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů do nového roku. Poslední, již 4. 

schůze Mikroregionu Bystřicko byla tímto ukončena.  
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            Ing. Pavel Kadlec               Mgr. Ladislav Stalmach          Libor Pokorný 

                                                                                                                                   předseda mikroregionu 
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