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Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.3/2016 

 
16. 6. 2016 v 14:00 hod., kancelář místostarosty MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

Přítomní: 

 6 zástupců členských obcí (Augustin Holý – Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, Vlastimil 

Tvarůžek – Strážek, Mgr. Josef Vojta – Bystřice n. P., Mgr. Ladislav Stalmach – Vír, Vlastimil 

Husák - Ubušínek) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Nákup vybavení do kanceláře Mikroregionu Bystřicko - tiskárna DEVELOP ineo 3320 

3. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko: 

 SMO ČR – projekt Centra společných služeb  - Smlouva o vzájemné spolupráci, 

předfinancování prvních měsíců – půjčka, zaměstnanci – průběh výběrové řízení, nákup 

notebooku 

 Mimořádné členské příspěvky – Bystřicko čte dětem 2016 a Letní kino 2016 

 Firma Smart lumen s.r.o.  – veřejné led osvětlení  

 ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem - dotazy 

4. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 1/2016, Účetní závěrka 2015 

5. Diskuse a další organizační záležitosti  

6. Závěr jednání 

Schůze předsednictva se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz prezenční listina. 

Z Á P I S 

1. Zahájení 

 Libor Pokorný zahájil schůzi předsednictva v 14:15 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

 L. Pokorný přítomné seznámil s programem schůze předsednictva a dal hlasovat o přidání dalšího 

bodu programu – byl přidán bod č. 4 Hospodaření MB. Vyvoláno hlasování o přidání nového bodu 

– bod byl jednohlasně schválen. 

 Hlasování:  Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 
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2. Nákup vybavení do kanceláře Mikroregionu Bystřicko 

Pan Samson učinil Mikroregionu Bystřicko nabídku ohledně nákupu tiskárny do kanceláře 

Mikroregionu na základě toho, že se rozbila tiskárna původní, která byla v majetku MAS Zubří 

země. Bylo tedy dohodnuto, že se do kanceláře pořídí tiskárna, která bude již v majetku 

Mikroregionu. Konkrétně se jedná o model značky Develop Ineo 3320 (černobílá A4 laserová 

tiskárna za cca 13 000 Kč s levným nákladem tisku v přepočtu 0,24 Kč za stránku – toner na 

10 000 stran za 2 400 Kč). Barevný tisk pak bude Mikroregion využívat v rámci spolupráce s MAS 

Zubří zemí. Bylo vyvoláno hlasování o nákupu nové tiskárny – nákup byl jednohlasně schválen.  

 Hlasování:  Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

3. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko 

a) Na úvod bylo rozhodnuto o změně času konání členské schůze z 16:00 na 17:00 hodin. Dále 

bylo dohodnuto, že v prvních cca 15 minutách členské schůze vystoupí paní Hostomská z MV ČR 

a podá informace ohledně právního poradenství pro starosty členských obcí – účast již přislíbila.   

b) SMO ČR - projekt CSS – následovat bude od 17:15 návštěva paní Červinkové, regionální 

expertky v projektu CSS pro naše území, která přítomné informuje o Smlouvě o vzájemné 

spolupráci DSO se Svazem měst a obcí ČR a podá přítomným aktuální informace k realizaci 

projektu. Přítomní byli dále informováni o školení v Olomouci, kterého se zúčastnili zástupci 

Mikroregionu Bystřicko a vyslechli si aktuální informace. Projekt bude spuštěn od července 2016, 

bude nutné jeho předfinancování na 2 měsíce (osloví se Moravské Pavlovice s žádostí o 3 měsíční 

půjčku ve výši 150 000 Kč – bude zaslán návrh Smlouvy o půjčce, pokud nebude odsouhlasena, na 

půjčku se složí jiné tři obce) a také se bude pořizovat nový notebook pro druhého zaměstnance, 

který by měl na Mikroregion Bystřicko nastoupit během měsíce července (na základě Výběrového 

řízení byla vybrána slečna Michaela Kolářová ze Ždánic). Notebook bude pořízen ve výši cca 

15 000 Kč z ušetřeného červencového platu současného zaměstnance, který ho bude také využívat.  

c) Mimořádné členské příspěvky – bude vytvořena tabulka s přehledem mimořádných členských 

příspěvků od obcí za akci Bystřicko čte dětem 2016 a za akci Letní kino 2016., která bude obcím 

rozeslána do konce tohoto týdne. Podrobnosti pak budou obcím sděleny na členské schůzi dne 21. 

6. 2016. Předběžně bylo dohodnuto, že se tato položka bude konsolidovat i proplácet během 

měsíce července případně srpna. Schvalování proběhne na členské schůzi.  

d) Firma Smart lumen s.r.o. – nabídka veřejného osvětlení pro zájemce. Prezentace firmy bude 

probíhat 30 minut před začátkem členské schůze. Vyvoláno hlasování o pozvání firmy před 

členskou schůzí – schváleno.  

 Hlasování:  Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

e) ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem – dotazy vzešlé na základě poslední schůze předsednictva byly 

předány k vyřízení na ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kde se paní ředitelka Krásenská 
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k předloženým dotazům vyjádřila a zaslala své vyjádření. Odpovědi budou tedy rozeslány na 

zainteresované obce a na základě zájmu bude případně přes Mikroregion zajištěna vzájemná 

schůzka, kde se problematika příspěvků dořeší. Starosta městysu Strážek se vyjádřil, že o další 

jednání bude mít určitě zájem, protože mu dopovědi nepřipadají dostačující a problém nadále 

neřeší. Nejen Strážek má na provoz detašovaného pracoviště ZUŠ vysoké náklady a neexistuje 

jediný důvod, proč by měl nadále doplácet na ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. Dle zájmu bude tedy 

svolána schůzka s obcemi, odborem školství, vedením ZUŠ a dalšími zainteresovanými osobami, 

kterou svolá Mikroregion Bystřicko na základě zájmu obcí.  

4. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 1/2016, Účetní závěrka 2015 

a) Rozpočtová změna č.1/2016 - v rámci akce Bystřicko čte dětem 2016 bylo proti rozpočtu na 

tento rok ušetřeno pár set korun. Naopak zase byly zvýšeny výdaje na akci Letní kino 2016, neboť 

bylo pořízeno další promítací plátno ve výši 2 500 Kč. Celkové změny proti původnímu rozpočtu  

jsou tedy jen ve výši 730 Kč. Bylo vyvoláno hlasování o schválení rozpočtové změny – schválena.  

 Hlasování:  Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

b) Účetní závěrka 2015 – ve čtvrtek 16. 6. 2016 byly zaslány materiály od účetní Mikroregionu 

Bystřicko. S obsahem byli seznámeni všichni přítomní – za rok 2015 vznikl v hospodaření schodek 

ve výši cca 134 tis. Kč, který byl ale dorovnán z let minulých, kde se ušetřily peníze jednak 

z projektu SMO ČR a také z Úřadu práce, který jeden rok hradil zaměstnance Mikroregionu. Bylo 

tedy vyvoláno hlasování o schválení Účetní závěrky pro rok 2015. Předsednictvo účetní závěrku 

jednohlasně schválilo ve smyslu vyhlášky č. 220/2013 Sb., včetně znění protokolu o schválení 

účetní závěrky. 

 Hlasování:  Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 

5. Diskuse a další organizační záležitosti 

 Z důvodu plánované přípravy nové kanceláře MAS Zubří země, bude na několik dnů v týdnu od 

20. do 24. 6. 2016 uzavřena kancelář Mikroregionu Bystřicko a její provoz bude přesunut do 

budovy MěÚ Bystřice nad Pernštejnem do 3. podlaží (kancelář Mgr. Lenky Víchové) – až koncem 

příštího týdne. Poté se vše vrátí do původního stavu – kancelář Mikroregionu Bystřicko tedy 

zůstane na svém místě.  

 Na vyžádání pana starosty obce Vír Mgr. Ladislava Stalmacha bude do programu členské schůze 

Mikroregionu přidán jeden bod – informace o Sdružení místních samospráv – ve kterém pan 

Stalmach přítomným sdělí určité informace ohledně členství.   
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6. Závěr jednání 

 L. Pokorný na závěr poděkoval přítomným členům za účast a schůzi předsednictva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

   ……………………………………… 

                                                                                                           předseda mikroregionu 

                                                                                                                   Libor Pokorný 

 

 

 

Zapsala:  

 

 

……………………………………... 

         Mgr. Veronika Palečková 


