
 

 

 

17. 5. 2022 ve 13:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

Přítomní: 

• 7 zástupců členských obcí (Mgr. Martin Horák – Bystřice nad Pernštejnem, František 

Skalník – Ždánice, Josef Smolka – Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, Vlastimil 

Tvarůžek – Strážek, PaedDr. Šárka Kunčíková – Štěpánov nad Svratkou, Mgr. Ladislav 

Stalmach – Vír) 

 

Program 

 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – schválení účetní závěrky za rok 2021, Závěrečný účet MB – zveřejnění 15 dní před 

členskou schůzí (stanovení termínu schůze) 

3. Příprava členské schůze – termín, místo, hosté, schválení Závěrečného účtu MB, informace o schválení 

účetní závěrky 

4. Mikroregionální akce: a) BČD – průběh akce, dotace KV; b) Dětská umělecká soutěž – výstava 

Zdravé Bystřicko, v Jihlavě (duben 2022); c) MA21 – akce Putovní letní kino – účast, nahlašování 

termínu promítání, výběr filmů - promítání přes Artinii, dotace KV; d) Nositel tradic Bystřicka 2022 – 

předání ocenění (bystřická pouť?); e) Hry bez hranic – termín: 10.9.2022 (městys Štěpánov nad 

Svratkou), stanovení termínu první organizační porady (zhruba v pol. června 2022); f) Nejkrásnější 

vánoční strom Bystřicka – objednávka baňky do 30.6.2022 

5.  Diskuse a další organizační záležitosti: a) společný nákup elektřiny a plynu na rok 2023; b) Projekt 

SMART Česko – potvrzení účasti a výběru témat; c) Sborník tradic Bystřicka – vyplňování dotazníku 

paní Špačkové; d) výroba kreslené hry ,,Poznej Bystřicko (dodání v květnu); e) posezení na Podmitrově 

dne 20.5.2022; f) realizace cesty v rámci ZMO VR (Slovensko); g) střet zájmů – nahlašování 

průběžného oznámení do 30.6.2022; h) výsadba stromů na Bystřicku; ch) plán rozvoje sociálních služeb 

v rámci ORP Bystřice nad Pernštejnem – jednání dne 12.5.2022 (nové podněty); i) Projekt CSS – tvorba 

seznamu subjektů zajišťující rozvážku obědů na území DSO  

6.  Závěr jednání 

 

 

 

 

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

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.2/22 

 



Z Á P I S 

1. Zahájení 

 

• Libor Pokorný zahájil schůzi předsednictva ve 13:10 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva 

• L. Pokorný přítomné seznámil s programem zasedání. Předseda MB dal následně hlasovat o jeho 

schválení. Program byl jednohlasně schválen. 

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

 

 

2. Hospodaření MB 

 

• Schválení účetní závěrky za rok 2021 

Členové předsednictva MB obdrželi před konáním schůze informace a dokumenty týkající se účetní 

závěrky za rok 2021. K předloženým výkazům patřila Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha k 

31.12.2021, Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2021 (přílohy č. 1, 2, 3, 4 a 5). Další dokumenty, 

které jsou součástí účetní závěrky (zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2021, zpráva o kontrole 

hospodaření za rok 2021), byly již schváleny na předchozí členské schůzi Mikroregionu Bystřicko. 

Předseda MB pan Pokorný dal hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2021.  

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

Mikroregion Bystřicko jednohlasně schvaluje Účetní závěrku za rok 2021 ve smyslu vyhlášky č. 

220/2013 Sb., včetně znění protokolu o schválení Účetní závěrky (příloha č. 6). 

 

• Závěrečný účet MB 

V rámci plánované členské schůze proběhne hlasování o schválení Závěrečného účtu MB, který obce 

obdrží nejpozději 15 dní před konáním schůze ke zveřejnění na své úřední desce. Na dnešní schůzi 

předsednictva bude stanoven její termín (viz. příprava členské schůze). Obcím bude tedy Závěrečný účet 

zaslán koncem května, popř. začátkem června 2022. 

 

3. Příprava členské schůze 

• Termín, místo, hosté 

Na schůzi předsednictva byl stanoven termín členské schůze na úterý 21. 6. 2022 od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.  

Paní Dočkalová následně informovala přítomné starosty o předběžných hostech členské schůze. Té by 

se měla zúčastnit paní Zemanová z MAS Zubří země a paní Slezáková z MVCR, která přítomné seznámí 

se Sbírkou právních předpisů a zároveň otevře téma komunálních voleb, které letos budou probíhat ve 

dnech 23. a 24. září. 

Dále v rámci schůze proběhne veřejné projednávání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

ORP Bystřice nad Pernštejnem (2023 – 2027), se kterým nás seznámí zpracovatelská firma ACCENDO.  



Dále byla zvažována také osobní účast pana Kosáka (společnost Gallileo), který pomáhá obcím, městům 

a příspěvkovým organizacím s digitalizací. Některé obce z našeho regionu jejich služeb již využily, 

tudíž se společnost obrátila na MB v rámci prezentace společnosti (nabídky) na členské schůzi. Účast 

na členské schůzi byla nakonec zamítnuta, a to z důvodu většího množství již potvrzených hostů. E-mail 

s podrobnými informacemi a nabídkou společnosti bude tedy kancelář MB zasílat obcím k vlastnímu 

posouzení. Účast/neúčast hostů bude ještě potvrzena v oficiální pozvánce na členskou schůzi. 

V rámci schůze bude projednáván již zmíněný Závěrečný účet MB, který musí být zveřejněn 15 dní 

před konáním členské schůze na ÚD členských obcí. Na plánované schůzi proběhne tedy i schválení 

zmiňovaného dokumentu. 

Z důvodu konání komunálních voleb již koncem měsíce září, byla také otevřena otázka předběžného 

termínu členské schůze, která se většinou uskutečňuje začátkem měsíce října. Předsednictvo tedy 

navrhlo termín další členské schůze na úterý 13.9.2022. Místo konání bude ještě upřesněno. 

 

4. Mikroregionální akce 

 

• Bystřicko čte dětem (,,BČD“) 

Aktuálně v rámci akce Bystřicko čte dětem probíhají již první realizovaná čtení. Celkově by se mělo do 

11.11.2022 uskutečnit 59 čtení v 17 obcích. 

Krajská dotace ,,Bavíme se na Vysočině“ byla již v průběhu dubna schválena, a stejně tak bude 

poskytnut i příspěvek od společnosti EG.D v částce 30 tis. Kč. MB tedy i v letošním roce bude opět 

obcím, popř. školám na našem území proplácet částku 2700 Kč/1 čtení (z toho 700 Kč/1 čtení bude po 

akci přeúčtováno obci jako konsolidační položka). 

Paní Dočkalová dále informovala o objednávce knih, jejichž nákup byl odsouhlasen na minulé schůzi 

předsednictva. Tyto knihy budou poskytovány zúčastněným subjektům v rámci každého čtení (1 

ks/1čtení).  

 

• Dětská umělecká soutěž  

Během měsíce dubna probíhala v prostorách kongresové budovy Kraje Vysočina výstava Zdravé 

Bystřicko, která byla slavnostně otevřena vernisáží dne 6.4.2022. Na ni byli přítomni zástupci města 

Bystřice, pan Pačiska, pan Horák a pan Novák, i zástupci MB včetně předsedy svazku, pana Pokorného.  

V letošním roce by měly proběhnout také přípravy k výstavě v Nemocnici u Milosrdných bratří v Brně. 

Samotná realizace výstavy by se pak měla uskutečnit až v roce 2023.   

 

• MA21 - Putovní letní kino 

Obcím byly začátkem měsíce května zaslány informace ohledně konání 9. ročníku Putovního letního 

kina. V letošním roce nám byla přiznána dotace KV - MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ V KRAJI 

VYSOČINA, tudíž MB bude zúčastněným obcím opět poskytovat příspěvek 2000 Kč/film na max. 3 

projekce. Aktuálně máme nahlášeno cca 60 promítacích večerů konaných ve 30 členských obcích. 

Pro letošní rok byl také u některých společností povolen nákup licencí nových filmů pro letní kina. 

Z tohoto důvodu je letos nabídka filmů velice pestrá. V souvislosti s tím bude u některých společností 



(Bioscop, Bonton a Falcon) vyžadováno zřízení účtu přes Artinii, které zajišťuje přehrávání filmů přes 

speciální přehrávač v rámci hlídání počtu promítání. Tento přehrávač bude již nainstalován na našich 

pc, ostatní (co mají vlastní aparaturu) si jej v případě potřeby budou muset stáhnout do svého pc. Obce, 

kterých se bude instalace zmiňovaného přehrávače týkat, budou osloveny přímo kanceláří MB. 

 

• Nositel tradic Bystřicka  

Pro letošní rok se novým Nositelem tradic Bystřicka stal pan Josef Sedlář z Věchnova, a to konkrétně 

za tradici pekařství. Slavnostní předání ocenění proběhne dne 14.8.2022 v rámci konání bystřické poutě, 

kterého se mj. zúčastní také předseda MB, pan Pokorný. 

 

• Hry bez hranic  

Pořadatelem letošního 9. ročníku se stal městys Štěpánov nad Svratkou, ve kterém se hry dne 10.9.2022 

uskuteční. Žádost o dotaci tentokrát podal přímo městys a dle informací od paní Kunčíkové (starostky 

městysu Štěpánov n. S.) byla dotace již schválena. MB tedy bude s městysem spolupracovat v rámci 

realizace celé akce.   

V rámci schůze předsednictva byl stanoven také termín první organizační porady, kterým je den 

16.6.2022. Setkání se uskuteční od 10 hodin na úřadu městyse Štěpánov nad Svratkou.  

V nebližší době budou obce osloveny v rámci potvrzení účasti na této akci. 

 

• Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka  

Jako každý rok, MB zajistí objednávku vánoční baňky, která se již pravidelně uděluje vítězi soutěže 

,,Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka.“ Její objednávka musí vždy proběhnout nejpozději do 30.6. 

Předsednictvo i nadále souhlasí se zachováním současného motivu a zároveň s objednávkou baňky. 

 

5. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

 

• Společný nákup elektřiny a plynu na rok 2023 

V současné chvíli nejsou stále dostupné cenové nabídky týkající se společného nákupu elektřiny i 

zemního plynu. Jakmile dojde k jejich uvolnění, bude nás pan Bittner informovat o aktuálních cenách. 

Zúčastněné obce/školy mají tedy aktuálně platné smlouvy do 31.12.2022. Pokud se situace během roku 

nezlepší, bude nutné, aby si zúčastněné subjekty zajistily již samostatné cenové nabídky.  

Pan Horák poznamenal, že v současné době by mohly některé obce využít nabídky ČEZ Prodej, která 

se týká odběru do 50 MWh/rok. Tento nákup je nutné dopředu zvážit, popř. předem prokonzultovat, zda 

se vyplatí. V případě zájmu uvádíme kontakt na paní Rosendorfovou z ČEZU, tel.: 602 690 718, která 

by měla mít na starosti naši oblast. 

Bystřice spadá v rámci svého odběru již do veřejné zakázky, tudíž musí i nadále řešit výběrová řízení, 

popř. nákup přes burzu. Další aktuální informace zazní tedy na příštím jednání členské schůze MB. 

 

 



• Projekt SMART Česko 

Paní Dočkalová přítomné informovala o odeslání smluv na SMO týkající se potvrzení účasti a výběru 

témat v rámci projektu SMART Česko.  

Na členské schůzi ze dne 22.3.2022 bylo rozhodnuto, že se MB zúčastní tvorby dokumentu zaměřeného 

na SMART řešení pro námi zvolené oblasti, kterými jsou energetika, životní prostředí a odpadové 

hospodářství. 

Odpovídající školení se uskuteční převážně on-line formou, popř. e-learningem. Na tvorbě dokumentu 

bude paní Dočkalová spolupracovat s MěÚ, resp. s osobami, které se zabývají danou problematikou.  

 

•   Sborník tradic Bystřicka 

Začátkem měsíce května bylo uzavřeno dotazníkové šetření pro přípravu Sborníku tradic Bystřicka. 

Tvorbou publikace se zabývá paní Špačková, která bude s obcemi, resp. s kompetentními osobami 

uvedenými v dotazníku (kronikáři apod.), spolupracovat při hledání konkrétních pramenů. 

V rámci pokrytí části nákladů spojených s tvorbou této nové publikace bude město Bystřice n. P. žádat 

o krajskou dotaci z programu ,,Edice Vysočiny“. 

V případě podání bližších informací se obracejte přímo na paní Špačkovou: e-mail: spackova@zsdr.cz, 

tel.: +420 728 649 798.  

 

• Výroba kreslené hry ,,Poznej Bystřicko“ 

V průběhu měsíce května byly obce informovány o výrobě a doručení nové deskové hry ,,Poznej 

Bystřicko“, kterou ilustrovala paní Tatíčková, starostka obce Blažkov. TIC objednalo celkově 1000 ks 

dané hry, z nichž si Mikroregion Bystřicko zakoupil 150 ks a dalších 125 ks si objednaly některé obce 

MB.  

Pokud bude mít ještě nějaká obec o danou hru zájem, ať co nejdříve osloví kancelář MB, která zajistí 

odpovídají počet her ještě za nákupní cenu (cca 112 Kč/ks). Po určité době bude možné hru koupit pouze 

na TIC, a to již za vyšší prodejní cenu. 

 

• Posezení na Podmitrově 

Dle rozhodnutí minulé členské schůze bylo již zajištěno posezení se zástupci obcí, které se uskuteční na 

Podmitrově již tento pátek, tj. dne 20.5.2022 od 16 hodin. Celkově se na akci prozatím přihlásilo cca 30 

osob. V rámci posezení je naplánována společná večeře a drobné občerstvení, které budou hrazeny 

Mikroregionem Bystřicko. Podrobnější informace obce obdržely v samostatném e-mailu. 

 

• Realizace cesty v rámci ZMO VR 

Pan Pokorný dále informoval o plánované cestě za našimi slovenskými přáteli do Vranovského regionu. 

Předseda VR, pan Lorinc, nám již také zaslal stručný program zájezdu, který se uskuteční ve dnech 9.6. 

- 11.6.2022. Členské obce byly již osloveny v rámci účasti na zájezdu na Slovensko. Konečný termín 

přihlášení je stanoven na 23.5.2022. 

 



• Střet zájmů – nahlašování průběžného oznámení do 30.6.2022 

Z hlediska zákona o střetu zájmů musí být do 30.6.2022 na stránkách https://cro.justice.cz/ podáno 

průběžné oznámení ze strany veřejných funkcionářů – tj. starostů, místostarostů a členů rady 

(neuvolnění členové zastupitelstva oznámení nepodávají, pouze uvolnění, viz. 

https://www.justice.cz/…ace). Období, za které se průběžné oznámení podává, je od 1.1.2021 do 

31.12.2021. Pokud obce budou chtít se zadáváním oznámení do registru pomoci, mohou se obrátit na 

kancelář MB. 

 

• Výsadba stromů na Bystřicku 

V rámci vítězství Chudobínské borovice v anketě Evropský strom roku 2020 se mikroregion zavázal 

k výsadbě stromů dle počtu obdržených hlasů. Celkově musí tedy obce MB zasázet 47 226 ks. 

V současné chvíli evidujeme již cca 45 tis. ks zasázených stromů.  

Jakmile bude závazek naplněn, zúčastněné obce budou vyzvány k podpisu dokumentu, který bude 

obsahovat množství zasázených stromů za danou obec.  

Následně bude tento dokument zveřejněn na našich stránkách i facebooku společně s fotkami 

z některých výsadeb stromů. Pokud tedy zúčastněné obce disponují vlastní fotodokumentací, prosíme o 

její zaslání na info@regionbystricko.cz. 

 

• Plán rozvoje sociálních služeb v rámci ORP Bystřice nad Pernštejnem 

V rámci bodu Příprava členské schůze zazněla již informace o plánovaném hostu z firmy ACCENDO, 

který aktuálně zpracovává Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Bystřice nad Pernštejnem. 

Na členské schůzi tedy proběhne jeho veřejné projednávání a bude zde mj. diskutováno o jednotlivých 

bodech, opatřeních a cílech, které se týkají obcí. 

 

• Projekt CSS - tvorba seznamu subjektů zajišťující rozvážku obědů na území DSO 

MB aktuálně zpracovává souhrnný seznam firem poskytující danou službu na našem území. Jakmile 

bude dokončen, bude obcím zaslán ke konečnému schválení. Vytvořený dokument bude následně 

zveřejněn na webových stránkách Mikroregionu Bystřicko. 

 

• Opětovné žádosti dle z. 106/1999 Sb. 

Na základě podnětu od některých obcí, jsme oslovili SMO ČR v rámci opětovného zasílání žádostí o 

informace od paní xxxxxxxxxx, které chodí v současné době do DS obcí. SMO si je sice vědom 

svízelnosti dané situace, ale staví se k respektování ústavního pořádku a tím tedy k tomu, že je nutné na 

případné žádosti dle z. 106/1999 Sb. odpovědět.  

Celá situace se řešila také s MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, který uvedenou žádost již také obdržel a 

poskytl tak obcím vzor odpovědi k případnému využití. Podrobnější informace obce naleznou v e-mailu 

ze dne 27.4.2022. 

https://cro.justice.cz/
mailto:info@regionbystricko.cz


8. Závěr jednání 

• Předseda L. Pokorný poděkoval všem za účast na druhé schůzi předsednictva a tím ji následně ukončil. 

 

 

 

   ………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

 

 

…………………………………….... 

     Jitka Dočkalová  


