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Hlasování formou per rollam: 23.3. – 26.3.2021 

 

• 23 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Koroužné, 

Lísek, Milasín, Nyklovice, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Střítež, Štěpánov n. S., 

Ubušínek, Ujčov, Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Zvole, Ždánice) 

Program 

 

1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

2. Hospodaření MB  

• schválení Rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2021  

• schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 

• schválení Závěrečné zprávy o průběhu inventarizace za rok 2020 

3. Mikroregionální akce:  

• schválení Hodnotící zprávy MA21 za rok 2020 

• schválení Plánu zlepšování MA21 na rok 2021  

4. Další informace k činnosti MB: 

• Bystřicko čte dětem: posun termínu realizace akce do 30.6.2021 

• Putovní letní kino: nevypsání dotace MA21 v roce 2021 - zrušení finančního příspěvku MB, oslovení 

obcí v rámci potvrzení účasti a nahlašování termínů promítání 

• dětská umělecká soutěž: zrušení slavnostního předání cen dne 10.3.2021 (náhradní termín nebyl 

prozatím stanoven), probíhající výstava ,,Pozvánka na Bystřicko“ v nemocnici Milosrdných bratří v Brně 

do 26.3.2021, zrušení výstavy v Jihlavě (stanovení náhradního termínu na duben 2022) 

• Nositel tradic Bystřicka: vyhodnocení nominací proběhne po zlepšení epidemiologické situace 

5. Další organizační záležitosti: 

• Skutek roku 2020 - nominace pana Peňáze, připomenutí hlasování v anketě do 31.3.2021  

• zřízení účtu u ČNB z důvodu požadavku ze strany SZIFu a MMR 

• zřízení elektronického podpisu MB – kvalifikovaný a komerční certifikát 

• střet zájmů – podání oznámení do 30.6.2021 

• inforočenka v elektronické podobě – nahlašování změn během roku (tištěné vydání až v roce 2022) 

 

Členská schůze hlasovala v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz přiložené e-maily od 

zúčastněných obcí, které hlasovaly formou per rollam v termínu od 23.3. do 26.3.2021. 
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Z Á P I S 

 

1. Program schůze formou hlasování per rollam, volba ověřovatele zápisu 

Obce Mikroregionu Bystřicko byly seznámeny s programem členské schůze formou hlasování per rollam 

prostřednictvím zaslané pozvánky. Vzhledem k tomu, že dle stanov svazku je tato forma jednání možná, 

byla schválena na základě konzultace s předsedou MB panem Pokorným a místopředsedou MB panem 

Horákem v rámci situace spojené s nákazou COVID-19. Proti programu nikdo nevznesl námitku ani nebyl 

přidán další návrh na doplnění. 

Na základě vzájemné domluvy s předsedou MB, panem Pokorným, byla jmenována zapisovatelem členská 

schůze v rámci hlasování per rollam paní Jitka Dočkalová (správce MB) a dále byli osloveni ověřovatelé 

zápisu: Mgr. Martin Horák (Bystřice nad Pernštejnem) a Ing. Miroslav Prudký (Rovečné). 

 

2. Hospodaření MB 

 

Schválení rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2021  

Na konci měsíce února byl starostům zaslán Návrh Rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2021. 

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný v celkové výši 2 672 951,02 Kč. Na základě doporučení auditorek 

(z minulého roku) byl letošní rozpočet opět sestaven pouze na paragrafy, nikoliv na položky. Dle zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích byly obce vyzvány o vyvěšení Návrhu Rozpočtu na úřední desce OÚ, včetně 

elektronické, alespoň 15 dní před konáním členské schůze (v souvislosti s nákazou koronaviru proběhla 

členská schůze MB hlasováním formou per rollam). 

Na straně příjmů se rozpočet skládá z členských příspěvků a neinvestičních transferů od obcí (zahrnuje 

strop pro Bystřici a GDPR) – položka 4121. Dále je zde také předběžně zahrnuta i spoluúčast zúčastněných 

obcí na akci Bystřičko čte dětem (spoluúčast 700 Kč/čtení), který bude MB vybírat až po ukončení akce. 

V této oblasti bude záležet také na aktuálních protiepidemiologických opatřeních. 

Další položka v příjmové části, paragraf 3314, se týká dotace k akci Bystřicko čte dětem. Zde je započtena 

dotace z Kraje Vysočina, která činí 50 tis. Kč a dále finanční příspěvek od společnosti E.ON (v rámci 

propagace EG.D) v částce 30 tis. Kč. Paragraf 3319 zahrnuje dotaci MAS Zubří země v rámci pořízení další 

aparatury k letnímu kinu ve výši 64 tis. Kč a také příspěvky od obcí (spoluúčast 600 Kč/film), kde počítáme 

opět s cca 70 promítacími večery. V letošním roce nebyla vyhlášena krajská dotace v rámci MA21 (více 

informací naleznete u bodu Putovní letní kino - viz. níže). 

V paragrafu 3419 je uvedena dotace z Kraje Vysočina v rámci konání Her bez hranic 2021, a to v částce 17 

tis. Kč. Dotaci ,,Jednorázové akce“ vyřizovala paní Benová a je již na aktuální ročník schválena. 
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Další paragraf 3639 zahrnuje odhadované příjmy za pronájem vybavení a dále také příjmy dle ceníku 

služeb. Paragraf 3900 se týká poslední platby od SMO za období 9-12/2020, která dorazila na účet MB 

v lednu 2021. Na položce 8115 je zohledněn zůstatek k 31.12.2020 v částce 639 419,02 Kč (z této částky 

budou ještě odečteny výplaty za zaměstnance za prosinec, GDPR a 5% spoluúčast v rámci projektu CSS). 

Skutečná rezerva Mikroregionu Bystřicko bude činit tedy odhadem 400 tis. Kč. 

Na straně výdajů se nachází náklady spojené s akcí Bystřicko čte dětem, konkrétně se jedná o paragraf 

3314, kde jsme počítali s 53 čteními (MB proplácí 2700,-/čtení) a náklady za objednávku knih pro děti. 

Další paragraf 3319 zahrnuje předběžné výdaje v souvislosti s licencemi za Putovní letní kino a nákup třetí 

aparatury, dále dar pro Kumšt v hodnotě 10 tis. Kč (Zrcadlení 2021) a dar pro Nositele tradic Bystřicka, 

který činí max. 7 500 Kč (v případě vítězství jednotlivce je částka pouze 5000 Kč). 

Paragraf 3419 obsahuje výdaje na akci Hry bez hranic 2021, které se týkají materiálu v hodnotě cca 38 tis. 

Kč a daru 5 000 Kč pro pořádající obec (letos pro Věchnov). 

Paragraf 3639 obsahuje výdaje související převážně s platy zaměstnanců, dále zahrnuje výdaje za GDPR, 

5% spoluúčast SMO, příspěvek MAS Zubří země, náklady za tisk novin Bystřicko, pojištění, školení, 

materiál, poštovné, služby mob. operátora, IT služby, pohoštění a další drobné položky. Nacházejí se zde i 

nespecifické rezervy v hodnotě cca 608 tis. Kč. 

V paragrafu 3900 jsou zohledněny mzdy za prosinec 2020, které se vyplatily až v lednu 2021.  

Paragraf 6310 se týká poplatků Komerční banky a také ČNB, ve které mikroregion zřídil nově účet 

v souvislosti s výplatami peněžních prostředků z dotací MMR a MAS Zubří země. Poslední paragraf 6223 

obsahuje částku cca 139 tis. Kč, která se skládá z nákladů na plánovaný zájezd obcí související s podáním 

žádosti o dotaci MMR (částka není uvedena v příjmech, jelikož není jisté získání dotace). 

Rozpočet MB na rok 2021 (příloha č.1) byl schválen v rámci hlasování členské schůze formou per rollam 

probíhající v termínu 23.3. - 26.3.2021. 

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

Obcím bude zaslána informace k vyvěšení na ÚD obcí týkající se nově schváleného rozpočtu. V dokumentu 

bude obsažena informace, kde lze přistoupit ke všem dokumentům souvisejícím s hospodařením MB jak v 

elektronické, tak v listinné podobě. Jakmile tento dokument obce obdrží, prosíme o jeho zveřejnění 

(dokument musí být zveřejněn po celou dobu platnosti Rozpočtu pro rok 2021, až do schválení nového). 

 

Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 

Součástí příloh k hlasování formou per rollam byla také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2020 (příloha č.2). Audit se uskutečnil 16.2.2021 v Rozsochách, kde sídlí účetní mikroregionu 

– paní Jarošová. Při přezkoumání hospodaření DSO Bystřicko nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 byla schválena v rámci hlasování členské 

schůze formou per rollam probíhající v termínu 23.3. - 26.3.2021. 

Hlasování: Pro: 23    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 
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Schválení závěrečné zprávy o průběhu inventarizace za rok 2020 

Inventarizace byla zahájena dne 31.12.2020 a ukončena dne 25.1.2021 vydáním Inventarizační zprávy. 

V rámci inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. S výsledky inventarizace byl seznámen i 

předseda Mikroregionu Bystřicko - pan Pokorný. 

Závěrečná zpráva o průběhu inventarizace (příloha č.3) byla schválena v rámci hlasování členské schůze 

formou per rollam probíhající v termínu 23.3. - 26.3.2021. 

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

 

3. Mikroregionální akce 

 

Schválení Hodnotící zprávy MA21 za rok 2020 a Plánu zlepšování MA21 na rok 2021  

V rámci realizace MA21 je nutné vytvořit a schválit patřičné dokumenty týkající se akce Putovní letní kino 

a veřejného projednávání. K těmto dokumentům se řadí také Hodnotící zpráva MA21 za rok 2020 a Plán 

zlepšování MA21 na rok 2021 (příloha č.4 a č.5). Oba tyto dokumenty byly zaslány obcím před konáním 

členské schůze k prostudování. Členská schůze schválila oba zmíněné dokumenty v rámci hlasování 

formou per rollam probíhající v termínu 23.3. - 26.3.2021. 

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

 

 

4. Další informace k činnosti MB 

 

Bystřicko čte dětem 

Akce Bystřicko čte dětem byla prozatím pozastavena v rámci dnešní situace spojené s vládními 

opatřeními, kdy byly mj. od 1. března 2021 uzavřeny také školy, ve kterých se akce převážně koná. 

Nicméně termín realizace akce je stále prodloužen do 30.6.2021.  

V souvislosti s krajskou dotací z programu Regionální kultura jsme získali na akci 50 tis. Kč. Dle informací 

z kraje není na základě současné mimořádné situace vyloučeno posunutí termínu akce. O případných 

změnách by nás kraj ještě měl informovat. V případě potřeby by MB zkusil podat žádost o prodloužení 

termínu realizace. 

 

Putovní letní kino 

Jak již byli starostové informováni v samostatném e-mailu, v letošním roce nebyla vyhlášena dotace Místní 

agenda 21 a zdraví v Kraji Vysočina, díky níž jsme částečně pokrývali náklady spojené se zakoupením 

licencí za vybrané filmy. Na základě této skutečnosti se schůze Předsednictva shodla na tom, že pro letošní 

ročník nebude poskytován finanční příspěvek ze strany Mikroregionu Bystřicko. Nadále ale bude zachován 

kompletní servis v rámci objednávky filmů a zapůjčení aparatury. Letos budou moci (díky dotaci MAS) 
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promítat 3 obce ve stejný termín, popř. i více, pokud obec vlastní svoji aparaturu. Mikroregion již oslovil 

začátkem března všechny obce v rámci potvrzení účasti a nahlašování termínů promítání. 

Nutno je také podotknout, že nevypsání dotace nemá vliv na členství v MA21, kde musí MB i nadále 

vykazovat příslušná kritéria v kategorii D (např. schválení Hodnotící zprávy a Plán zlepšování MA21, konání 

veřejného projednávání mikroregionálních akcí aj.). V případě vyhlášení uvedené krajské dotace v příštím 

roce je účast v MA21 potřebná k žádosti o dotaci. 

 

Dětská umělecká soutěž 

V rámci dětské umělecké soutěže došlo v souvislosti s nákazou COVID-19 ke zrušení slavnostního předání 

cen dne 10.3.2021. Náhradní termín bude stanoven až na základě rozvolňování vládních opatření. 

Vybrané výtvarné práce ze všech ročníků soutěže byly již součástí výstavy ,,Pozvánka na Bystřicko“, která 

se konala v nemocnici Milosrdných bratří v Brně do 26.3.2021.  

Další výstava, plánovaná na duben 2021 v kongresové budově v Jihlavě, byla v rámci současné situace 

zrušena. Náhradní termín byl již stanoven o rok později, a to na duben 2022.  

  

Nositel tradic Bystřicka 

Vyhodnocení nominací na nového Nositele tradic Bystřicka pro rok 2021 bylo plánováno dne 10.3.2021. 

V rámci zhoršení situace spojené s nákazou COVID-19 se ale zasedání komise neuskutečnilo a proběhne až 

po zlepšení epidemiologické situace. 

Ohledně výběru nového Nositele tradic Bystřicka pro rok 2021 budou obce ještě informovány v rámci 

konání další členské schůze, kde se bude následně projednávat jeho schválení. 

 

5. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

Skutek roku 2020  

V rámci tohoto bodu jsme chtěli připomenout anketu Skutek roku 2020, ve které Mikroregion Bystřicko 

nominoval pana Peňáze za významné aktivity související s Chudobínskou borovicí a anketou Evropský 

strom roku 2020. Hlasovat pro pana Peňáze bylo možné tedy do 31.3.2021 na uvedených stránkách - 

https://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku/. Nominace byla zařazena do oblasti životního prostředí a 

zemědělství. O výsledku budou obce informovány.  

 

Zřízení účtu u České národní banky  

Dne 10.3.2021 byl na pobočce v Brně oficiálně zřízen účet Mikroregionu Bystřicko u České národní banky. 

Jeho zřízení bylo nutné v rámci požadavku ze strany SZIFu (dotace MAS Zubří země na nákup další 

aparatury k letnímu kinu) a dále také ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, kam MB podával žádost o 

dotaci v rámci zájezdu po vesnicích roku spojeného s odborným školením starostů. 

https://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku/
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Zřízení elektronického podpisu  

V souvislosti s požadavkem Kraje Vysočina vyplynula také nutnost zřízení elektronického podpisu, 

konkrétně kvalifikovaného a komerčního certifikátu. Uvedená certifikace je v poslední době vyžadována 

ze strany Kraje Vysočina, a to v rámci vyplňování a zpětného zasílání požadovaných dokumentů. Navíc je 

certifikace také nutná při přihlašování do služby ABO-K, internetového bankovnictví ČNB. Mikroregion 

Bystřicko již tedy začátkem měsíce března zřídil oba certifikáty, a to ve spolupráci s panem Pokorným 

(předsedou MB), který je oprávněn za mikroregion podepisovat veškerou dokumentaci. 

 

Střet zájmů – podání oznámení do 30.6.2021 

Z hlediska zákona o střetu zájmů musí být opět do 30.6.2021 podána průběžná oznámení ze strany 

veřejných funkcionářů. Toto oznámení se týká všech starostů, místostarostů a členů rady. Období, za 

které se průběžné oznámení podává, je od 1.1.2020 do 31.12.2020. O této skutečnosti budete ještě 

informováni také e-mailem. 

 

Inforočenka v elektronické podobě – nahlašování změn během roku (tištěné vydání až v roce 2022) 

Obce byly informovány o elektronické podobě inforočenky, která je volně ke stažení na stránkách Města 

Bystřice nad Pernštejnem: https://www.bystricenp.cz/. 

Do uvedené inforočenky budou během roku vkládány patřičné změny. V případě, že nalezne obec chybu 

nebo bude chtít zadat nějakou změnu, ať se obrátí na MB: info@regionbystricko.cz, popř. přímo na TIC: 

info@bystricenp.cz. 

Tisk inforočenek je plánován až v roce 2022. Do budoucna se plánuje vydání (tisk) inforočenek na období 

4 let, vždy na dané volební období. 

 

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
         Mgr. Martin Horák                Ing. Miroslav Prudký          Libor Pokorný 

                                                                                                                                    předseda mikroregionu                                                                                                          

 

 

 

 

Zapsala: ………………………………. 

                      Ing. Jitka Dočkalová 

https://www.bystricenp.cz/

