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9. 5. 2013 v 15:30 hod., MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

 

Přítomní:  

 7 členů předsednictva (Bc. Josef Vojta – Bystřice n. P., Ing. Pavel Kadlec – Dalečín, Augustin Holý – 
Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, Mgr. Michal Budig – Sulkovec, Mgr. Ladislav Stalmach – Vír, Mojmír 
Starý - Zvole) 

 hosté: Stanislav Loukota – Bystřická tepelná s.r.o, Ing. Jana Jurošová – MěÚ Bystřice n. P. 

 
Program schůze: 

1. Zahájení, program zasedání 

2. Způsob výběru nejvýhodnějšího dodavatele energií a plynu pro obce  

3. E-Aukce pro obyvatele 

4. Přijetí nového člena do MB – obec Moravecké Pavlovice 

 

Předsednictvo se sešlo v nadpoloviční většině a tedy bylo usnášení schopné viz. prezenční listina. 

 

ZÁPIS 

 
1. Zahájení, schválení programu schůze 

 Schůze byla zahájena Augustinem Holým v 15:35 hodin. 

 Předsednictvu byl představen program zasedání předsednictva dne 9. 5. 2013, který byl jednohlasně 
schválen. 

Hlasování :  Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 

2. Způsob výběru nejvýhodnějšího dodavatele energií a plynu pro obce 

a) Energie pod kontrolou, o.p.s. 

 A. Holý seznámil předsednictvo s nabídkou společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s., která vznikla 

z iniciativy starostů měst a obcí. 

 Zaměření: 

 Nákupy energií na velkoobchodních evropských energetických trzích. 

 Neustálé monitorování smluvních vztahů a cen za dodávky. 

 Snížení spotřeby obnovou veřejného osvětlení a kotelen. 

 Společnost nabízí převedení odběrných míst obce a jejich organizací pod komplexní přenesenou 
správu energetiky (fakturace 1:1, poplatek za správu 5 000 Kč/rok a 0,01 Kč/kWh). Cena plynu je   
718,- Kč/MWh bez DPH (21 %). Další informace poskytne Jitka Vlčková, tel.: 601 570 288, e-mail: 
jitka.vlckova@energiepodkontrolou.com, www.energiepodkontrolou.com viz přílohy. 

b) Připojení k Městu Bystřice n. P. 

 Další možnost představil pan Stanislav Loukota. Předsednictvo seznámil s možností, že by se obce MB 
mohly připojit k Městu Bystřice n. P. a odebírat společně plyn či v později i elektrické energii za 
výhodnou cenu pro velkoodběratele. Tento systém je již předběžně domluven u stávajícího dodavatele 
plynu – Jihomoravské plynárenské. Cena za plyn je v současné době pro Bystřici n. P. 705,- Kč/MWh 
bez DPH (21 %). Další informace poskytne p. Loukota – tel.: 603 182 814, email: 
teplobystrice@seznam.cz 

 Předsednictvo se shodlo na tom, že bude vytvořena tabulka, kde budou vyplněny informace                 
o odběrném místu, spotřebě, době trvání stávajícího závazku. Budou osloveny všechny obce, které 
mají stejného dodavatele plynu jako Bystřice n. P. - Jihomoravská plynárenská / RWE, jestli 
chtějí výhodnější cenu a mají zájem se připojit ke společnému odběru s Bystřicí. Do tabulky 
budou zatím zpracovány podklady od 14 obcí (Sulkovec, Ždánice, Bohuňov, Rožná, Zvole, Věchnov, 
Lísek, Velké Janovice, Věstín, Rozsochy, Dalečín, Unčín, Blažkov, Prosetín), které projevily zájem již 
začátkem roku 2013. 
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3. E-Aukce pro obyvatele 

 Paní Jana Jurošová informovala předsednictvo, že Bystřice nad Pernštejnem je dalším městem, které 
připravuje e-Aukce pro občany (elektronické aukce na dodavatele energií). Jedná se v podstatě                  
o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat 
zakázku a klienta. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení z Mikroregionu Bystřicko. 
Pořádající firma pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet,                  
a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o „balík“ domácností soutěžili v on-line elektronické 
aukci.   

 Pro lidi je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce nic ani 
město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. 

 Prezentace nabídky, kde se občané dozvědí více informací, se koná 29. 5. 2013 od 17.00 hod. ve 
velkém sále KD Bystřice n. P. 

 Kontaktní místo pro sběr podkladů od občanů: MěÚ Bystřice n. P. – přízemí (bývalá kancelář 
mikroregionu) od 3. 6. do 26. 6. 2013, každé pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin. 

 Veškeré informace ke zveřejnění rozhlasem, na webu či úřední desce viz přílohy.. 

 
 

4. Přijetí nového člena do MB – obec Moravecké Pavlovice 

 Předsednictvo projednalo žádost obce Moravské Pavlovice o členství v Mikroregionu Bystřicko a 
následně jednohlasně schválilo vstup obce Moravecké Pavlovice do MB od 10. 5. 2013. 

Hlasování :  Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Obec Moravecké Pavlovice byly přiřazeny do oblasti MB č. 4 pro zastupování členem předsednictva. 

území  člen předsednictva 

4. Střítež, Rožná, Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, Strážek, Sejřek, 
    Věžná, Moravecké Pavlovice  

Libor Pokorný 

 

 
 
 

         .....................................................    
                   předseda Mikroregionu 
                          Augustin Holý      

 

Zapsala dne 16. 5. 2013 
 
 
 

         .....................................................    
                   Ing. Jarmila Zemanová   


