
19.5. 2011 v 15:00 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice n.P.

Přítomní: 

 6 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)

Program schůze:

1. Zahájení, program zasedání
2. Rozvoj, vize a projekty v Mikroregionu Bystřicko
3. Výsledky z jednání mikroregionů v Novém Městě n.M.
4. Aktuální informace o činnosti MAS Zubří země o.p.s.
5. 27. výzva OPŽP
6. Diskuze a organizační záležitosti

  a) nákup multifunkčního zařízení Canon
b) vyřízení žádosti zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
c) návštěva starostů z Vranovského regionu (SR) – návrh na pozvání
d) soutěž v bowlingu v obci Vír
e) exkurze v obci Modrá u Velehradu
f) termín konání členské schůze MB č.2/2011

7. Závěr

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 15:10 hodin.
 Předsednictvu byl představen program zasedání předsednictva ze dne 19.5.2011, který byl jednohlasně 

schválen.

2. Rozvoj, vize a projekty v Mikroregionu Bystřicko

 A. Holý oslovil  předsednictvo, aby každý ze zvolených členů předsednictva informoval ostatní členy o 
podnětech ze setkání zástupců ze svého území, které zastupují. 

 A.Holý shrnul informace za oblast Zvole:
- žádný výstup pro jednání mikroregionu, pouze lokální záležitosti týkající se konkrétních obcí

 Mgr. Stalmach shrnul informace za oblast Vír:
- žádný výstup pro jednání mikroregionu

 Za oblast Rožná   se ujal slova L.Pokorný, který shrnul výstupy z jednání ze své oblasti:
-  po intervenci  na KÚ Vysočina bude Krajská správa a údržba silnic Vysočiny opravovat  komunikaci 
č. 385 v Dolní Rožínce (až ke křižovatce na Rozsochy) z důvodu havarijního stavu
-  žádost  do  programu  MMR na  projekt  naučné  stezky  (Na hradě  už  světla  nehoří...) nebyl  vybrán 
k financování, v současné době se čeká na vyjádření Nadace OKD, kam se na projekt naučné stezky 
také podávala žádost (zveřejnění výsledků do 8.6.2011)

3. Výsledky z jednání mikroregionů v Novém Městě n.M.

 A.Holý  informoval  předsednictvo  o  schůzi  mikroregionů  Bystřicko  a  Novoměstsko,  která  se  konala 
18.5.2011 v Novém Městě n.M.
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 Zástupci  z mikroregionu Novoměstsko byli  informováni  o aktuální  stavu a finanční  situaci  MAS Zubří 
země  o.p.s.  Dále  byli  informováni  o  možnosti  získání  dotací  do  regionu  a  o  povinnostech  z toho 
vyplývajících. 

 Zástupci z mikroregionu Novoměstsko přislíbili poskytnout MAS Zubří země dar ve výši 3.000,- Kč na 
pokrytí nejnutnějších výdajů a dále přislíbili pomoc na aktualizaci strategického plánu Leader a projektu 
spolupráce s MAS IECC Moravskobudějovicko.

4. Aktuální informace o činnosti MAS Zubří země o.p.s. 
(možnost získání dotací do regionu)

 Podle novelizace zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech musí mít MAS Zubří 
země do 30.6.2011 svého ředitele nebo bude podán návrh na zrušení. Na schůzi v Novém Městě n.M. 
bylo  navrženo,  že  ředitelem  MAS  Zubří  země  bude  jmenována  Ing.  Jarmila  Zemanová  dosavadní 
správce MB (zatím bez nároku na finanční odměnu).

 Od ledna 2012 bude možné získat od Státního zemědělského intervenční fondu  500 tis. – 1 mil. Kč 
(500 tis.  Kč na provozní  výdaje a 500 tis.  Kč rozdělit  na akce –  pokud v srpnu 2011 projde MAS 
kontrolou ze SZIF1 a Národní sítě MAS ČR) na osvojování schopností: do konce června musí být 
udělána aktualizace strategického plánu Leader, která bude v roce 2012 zaměřena na neinvestiční malé 
projekty, tedy na podporu kulturních a sportovních akcí v regionu, může být rozděleno až 500 tis. Kč. 

 Součástí aktualizace bude také seznam všech kulturních a sportovních akcí, které v regionu proběhly 
v roce 2010,  2011  a  plán  na rok  2012  (podklad  pro  dostatečnou absorpční  schopnost  na  rozdělení 
dotace).

 Do  konce  května budou  všechny  obce  v regionu  osloveny  a  požádány  o  spolupráci  na  tomto 
seznamu.

 Pokud MAS v roce 2012 úspěšně rozdělí  přidělené finanční prostředky na kulturní  a sportovní  akce, 
může v roce 2013 zažádat  o finanční prostředky na realizaci místní rozvojové strategie (investiční 
projekty) cca 20 mil Kč.

 MAS Moravskobudějovicko ve spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s. požádala v roce 2010 o  podporu 
z  Programu  rozvoje  venkova,  Opaření  IV.2.1.  Realizace  projektů  spolupráce,  na  realizaci  projektu 
s názvem  „Žijeme aktivně a zdravě“ s mottem „Kdo si  hraje, nezlobí“.  Cílem projektu je vybudovat 
případně rekonstruovat  dětská  hřiště  a  hřiště  pro  volnočasové a  sportovní  aktivity  obyvatel  venkova 
(úhrnem za cca 4,5 mil. Kč) v 5 obcích v území působnosti MAS Moravskobudějovicko a ve 4 obcích v 
území působnosti MAS Zubří země (Křídla, Sněžné, Jimramov - místí  část  Sedliště, Horní Rožínka). 
Bohužel tento projekt nebyl vybrán k financování.

 V letošním roce bychom chtěli žádost o dotaci na tento projekt znovu podat (do 27.6.2011). Bohužel SZIF 
stanovil  omezení a to takové, že každá MAS může předložit  projekty ve výši  max. 1,5 mil.  Kč (tedy 
celkově za 3 mil. Kč, místo 5 mil. v loňském roce). Dílčí projekty na rekonstrukce dětský hřišť ještě nejsou 
pevně stanoveny (za Bystřicko zatím Písečné – Horní Rožínka už hřiště v roce 2010 zrekonstruovala, 
za Novoměstsko není projekt hřiště stanoven – možnost rekonstrukce v obci Křídla, Sněžné nebo 
Jimramov).

5. 27. výzva OPŽP

 V květnu  2011  byla  vyhlášena  XXVII.  výzva pro  podávání  žádostí  o  poskytnutí  podpory  v  rámci 
Operačního programu Životní prostředí (pro prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní, 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 
a 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny) s možností dotace na projekt až 85%.

 Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. května 2011 do 15. července 2011.
 V rámci této výzvy lze  podávat  projekt  na  protipovodňová opatření (opatření  1.3 Omezování rizika 

povodní),  kompostárny  a  techniku –  traktory  atd.  (opatření  4.1  Zkvalitnění  nakládání  s  odpady), 
odbahnění a revitalizace rybníků (opatření 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny) atd.

6. Diskuze a organizační záležitosti

a) Nákup multifunkčního zařízení Canon

 A.Holý informoval předsednictvo o nákupu nového multifunkčního zařízení (barevná tiskárna, kopírka, 
skener) Canon Pixma MG5250 ve výši  3 300,- Kč (faktura příloha č.1), které bylo zakoupeno z důvodu 
poruchy stávající laserové černobílé tiskárny Minolta PagePro 1300w. 

1 Státní zemědělský intervenční fond
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http://www.opzp.cz/sekce/254/aktuality/
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/40/12299-opzp_xxviii_vyzva_9_5_2011.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/uvod


b) Vyřízení žádosti zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina

 Žádost Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p.o. ze dne 7.1.2011 nebyla schválena z důvodu 
nedostatečné  podpory  zastupitelstev  členských  obcí,  vyřízení  žádosti  -  dopis  č.22/2011  odeslán 
12.5.2011 (příloha č.2).

c) Návštěva starostů z     Vranovského regionu (SR)  

 Předsednictvo navrhuje členské schůzi pozvat kolegy ze Združenia miest a obcí Vranovského regiónu na 
přátelské setkání starostů do mikroregionu Bystřicko (září – říjen 2011).

 Mgr. Stalmach navrhuje, aby pozvaní starostové byli ubytování v domácnostech místních občanů.

d) Soutěž v     bowlingu v     obci Vír  

 Mgr. Stalmach navrhuje, aby starostové místo neúspěšné hry v kuželkách, začali hrát bowling na nové 
dráze ve Víru.

e) Exkurze v     obci Modrá u Velehradu  

 Mgr.  Stalmach navrhuje,  aby se zorganizovala exkurze,  která bude zaměřená na získávání  dotací  a 
úspěšně realizované projekty v obci Modrá u Velehradu (říjen - listopad 2011)

f) Termín konání členské schůze MB č.2/2011

 Příští jednání členské schůze MB č.2/2011 se bude konat v polovině června 2011.
 Místo konání schůze ještě není stanoveno (návrhy na místo schůze je možné oznámit J.Zemanové 

do 30.5.2011)

7. Závěr

 A.Holý poděkoval všem přítomným členům za účast, dále poděkoval Bc. Vojtovi za zabezpečení zázemí 
pro konání zasedání.

        .....................................................
                   předseda mikroregionu
                          Augustin Holý

Zapsala dne 23.5. 2011

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