
 

 

 

17.9. 2020 v 15:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

Přítomní: 

• 6 zástupců členských obcí (Mgr. Martin Horák – Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Pavel 

Kadlec – Dalečín, Josef Smolka – Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, Vlastimil Tvarůžek 

– Strážek, PaedDr. Šárka Kunčíková – Štěpánov nad Svratkou) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – rozpočtová změna č.4, informace o dílčím přezkoumání hospodaření DSO, 

dohoda o provedení práce – aktualizace Strategie rozvoje MB (Ing. Michaela Samková) 

3. Projekt CSS – předběžné informace o projektu v roce 2021, realizace, zaměření, financování, 

celorepublikové setkání CSS 

4. Příprava členské schůze – termín, místo, hosté, návrh členských příspěvků na rok 2021, 10. 

setkání starostů – výstupy z šetření, 5. veřejné setkání zástupců Mikroregionu Bystřicko a 

neformální skupiny MA21 – vyhodnocení, návrhy a připomínky k letošním proběhlým akcím MB, 

informace o dílčím přezkoumaní hospodaření DSO, aktualizace strategie MB pro období 2021-

2027 (projektové záměry, technická vybavenost, případné návrhy na další úpravu) 

5. Evropský strom roku 2020 – výsadba stromů ve Víru – termíny 19.9. a 26.9.2020 

6. Mikroregionální akce: a) MA 21 – letní kino: vyúčtování akce; b) dotace MAS Zubří země – 

podání dotace na další aparaturu k letnímu kinu (vyhodnocení v březnu); c) dětská umělecká 

soutěž – odevzdání prací do konce září 2020; d) Hry bez hranic 2020 – informace o akci na Horní 

Rožínce; vyúčtování nákladů; finanční příspěvek na občerstvení (5 tis. Kč), podání dotace 

Jednorázové akce na příští rok; e) BČD – dotace KV, příprava žádosti v rámci reklamní spolupráce 

s E-onem, účast obcí v roce 2021; f) Nositel tradic Bystřicka – předání ocenění 

7. Diskuse a další organizační záležitosti – a) dopravní obslužnost Kraje Vysočina; b) GDPR – 

spolupráce s panem Šnekem v roce 2021; c) smlouva o výpůjčce nebytových prostor; d) krajské a 

senátní volby 2020; e) stolní kalendáře – nahlášení akcí do pol. října; f) petice proti dopadům 

zrušení superhrubé mzdy na samosprávy; g) témata související s nákazou COVID-19 

8. Závěr jednání 

 

 

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

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.6/20 

 



Z Á P I S 

1. Zahájení 

 

• Libor Pokorný zahájil schůzi předsednictva v 15:00 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: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

2. Hospodaření MB 

 

• Rozpočtová změna č.4 

Paní Dočkalová informovala přítomné starosty o rozpočtové změně č.4 (příloha č.1), kde došlo na straně 

příjmů k navýšení o 60 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje přefakturace za licence filmů, které byly nad 

rámec příspěvku MB. Také byla přeúčtována částka 50 tis. Kč (dotace KV na BČD) z položky 2321 na 

položku 4122. Na straně výdajů se nachází výdaje související s platy zaměstnanců a zákonným 

pojištěním. Dále zde došlo k přesunu 59 tis. Kč z položky 5011 platy zaměstnanců na položku 5021 

ostatní osobní výdaje, které se týkají výplat v souvislosti s dohodami o provedení práce mj. také nové 

DPP paní Samkové (viz. níže). Ve výdajích je také zaznamenán přesun 50 tis. Kč do rezervy. Tyto 

peníze byly vyhrazeny na meziobecní spolupráci, kam zahrnujeme výdaje spojené s návštěvou našich 

slovenských kolegů nebo zájezd po vesnicích roku. V letošním roce se žádná z těchto akcí 

neuskutečnila, a to z důvodu nákazy COVID-19. Tato částka byla tedy vyrušena z položky 5169.  Na 

straně výdajů pak byla také navýšena částka na realizaci Her bez hranic, a to o 17 982 Kč. Předseda MB 

dal hlasovat o rozpočtové změně č.4. Ta byla přítomnými členy předsednictva jednohlasně schválena. 

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

• Informace o dílčím přezkoumání hospodaření DSO 

Členům předsednictva MB byla sdělena informace o uskutečnění dílčího přezkoumání hospodaření MB 

za rok 2019, které se konalo dne 26.8.2020 v Rozsochách, kde sídlí účetní MB paní Jarošová. Během 

přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO 

MB je součástí přílohy č.2. Přítomní starostové berou toto stanovisko na vědomí. 

 

• Dohoda o provedení práce – aktualizace Strategie rozvoje MB 

Obce MB byly informovány o nutnosti aktualizace dokumentu ,,Strategie rozvoje Mikroregionu 

Bystřicko", který je v současné době platný pouze do konce tohoto roku, tedy do 31.12. 2020. V této 

oblasti již MB oslovil obce v souvislosti s aktualizací projektových záměrů a základního vybavení obcí 

(zřízení plynofikace, kanalizace, ČOV a vodovodu). 



Z důvodu, že současní zaměstnanci nemají již časový prostor pro aktualizaci zmiňovaného dokumentu,  

(který obsahuje 83 stran), byla oslovena ohledně spolupráce paní Samková. S ní by se uzavřela DPP na 

období 1.10. - 31.10.2020. Za provedení úkolu, aktualizaci dokumentu, by obdržela odměnu ve výši 10 

tis. Kč hrubého za uvedený měsíc. Předseda MB pan Pokorný dal hlasovat o schválení DPP pro paní 

Samkovou. DPP byla jednohlasně schválena. 

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

 

3. Projekt CSS 

 

• Předběžné informace o projektu v roce 2021 

Pan Pokorný sdělil členům předsednictva předběžné informace ohledně dalšího pokračování projektu 

CSS. Ten by měl být zaměřen převážně na oblast lokální ekonomiky a dosáhnout by na něj mělo pouze 

10 DSO. Jejich výběr má proběhnout až v prosinci 2020. Realizace tohoto projektu by probíhala od 

1.1.2021 – 30.6.2023 a pokrývala by 0,5 úvazku. Závazné podmínky budou známy až v průběhu 

listopadu. 

Další bod se týkal celorepublikového setkání CSS, kterého se zúčastní pan Pokorný s paní Dočkalovou 

ve dnech 13.10. - 14.10.2020 v Hustopečích. 

 

4. Příprava členské schůze 

 

• Termín, místo, hosté 

Přítomní starostové byli osloveni ohledně místa konání členské schůze MB, jelikož z důvodu konání 

krajských a senátních voleb není možné uskutečnit schůzi v prostorách MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, 

ani ve většině obcí MB. Nakonec navrhla prostory zajistit paní starostka Kunčíková ze Štěpánova nad 

Svratkou. Termín členské schůze se tedy stanovil na čtvrtek 8. 10. 2020 od 16:00 hodin v restauraci 

Hodůnka v městysu Štěpánov nad Svratkou.  

Paní Dočkalová dále informovala přítomné o hostech, kteří by se chtěli zúčastnit členské schůze MB. 

Jednalo by se konkrétně o účast paní Slezákové (MVCR), paní Zelené z MAP II, paní Špačkové, 

(spolupráce obcí při tvorbě ,,Sborníku tradic Bystřicka“) a pana Tížka, který by nás stručně seznámil 

s projektem ,,Podnikni to!“ . Bylo dohodnuto, že z hlediska počtu hostů bude každá prezentace trvat 

max. 5-10 min. Účast těchto hostů bude ještě potvrzena v oficiální pozvánce na členskou schůzi.  

V rámci schůze proběhne také 10. setkání starostů, na kterém budou projednávány jednotlivá šetření 

zaměřující se na sociální potřeby, meziobecní spolupráci a veřejnoprávní smlouvy. Další body schůze 

se budou týkat návrhu členských příspěvků na rok 2021, 5. veřejného setkání zástupců MB a neformální 

skupiny 21, informace o dílčím přezkoumání hospodaření DSO a projednání případných návrhů úprav 

v rámci aktualizace strategie rozvoje MB.  

 

 



 

 

5. Evropský strom roku 2020 

 
 

• Výsadba stromů ve Víru 

Z důvodu, že se schůze předsednictva nezúčastnil pan starosta Stalmach, nebylo možné projednat 

podrobnosti k výsadbě stromů ve Víru. Nicméně dle posledních informací ze společné schůzky s panem 

Juračkou (Lesní společenství obcí) by mělo dojít k výsadbě stromů ve dnech 19.9.2020 a 26.9.2020. 

Jedné výsadby by se měli zúčastnit také dobrovolníci z České televize. Tento bod zahrneme opět do 

pozvánky na členskou schůzi k případnému projednání. 

 

6. Mikroregionální akce 

 

• MA21 – Putovní letní kino 

Paní Dočkalová sdělila přítomným informace ohledně akce Putovní letní kino. I přes nelehké období 

spojené s nákazou novým koronavirem se nakonec uskutečnilo 77 promítacích večerů ve 34 obcím a 

místních částech MB. Celkové náklady byly v hodnotě cca 346 tis. Kč, z toho necelých 210 tis. Kč bylo 

vybráno od zúčastněných obcí formou přefakturace. Tato částka je oproti minulému roku vyšší o cca 70 

tis. Kč, a to převážně z důvodu výběru dražších filmů. Převážná většina obcí tedy zaplatila nejen 

spoluúčast 600,- Kč/film, ale také doplatila částku převyšující 2000,- Kč (příspěvek MB). 

 

• Dotace MAS Zubří země 

V rámci Výzvy MAS Zubří země, č. Fiche: F24 - Investice do veřejných prostranství, Článek 20 - 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, podal MB žádost o dotaci, která se týkala  

nákupu další kompletní promítací techniky a dvou nůžkových stanů. Tato žádost byla prozatím 

zkontrolována pouze ze strany MAS Zubří země. Při její kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Nyní budeme čekat na vyjádření od SZIFu, který by měl žádost vyhodnotit v březnu 2021.   

 

 

• Dětská umělecká soutěž – 11. ročník 

Obce MB byly již v minulosti informovány o tom, že téma dětské soutěže je pro letošní ročník zaměřen 

na 440. výročí povýšení Bystřice nad Pernštejnem na město. Oficiální název soutěže zní ,,Bystřice nad 

Pernštejnem dříve a dnes“. V souvislosti s nákazou COVID-19 byl již termín pro odevzdání dětských 

prací několikrát posunut. Konečný termín byl stanoven do konce září 2020. 

 

 

• Hry bez hranic 2020 

Předseda MB pan Pokorný shrnul přítomným akci Hry bez hranic, které se letos uskutečnily 12.9.2020 

u požární nádrže na Horní Rožínce. Vítězem soutěže se stal opětovně tým z Dolní Rožínky, na druhém 

místě se umístil nováček soutěže obec Věchnov a třetí příčku obsadila obec Zvole. Celou akci hodnotil 



předseda MB velice kladně, a to nejen díky krásnému počasí, ale také skvělé atmosféře, která 

doprovázela celé konání her.  

Celkové náklady na akci Hry bez hranic pro rok 2020 činily zhruba 55 tis. Kč. Tato částka je v porovnání 

s minulým rokem zhruba o 17 tis. Kč vyšší. Toto navýšení je ovlivněno větším množstvím propagačních 

předmětů, které byly objednány jak na akci samotnou, tak pro kancelář MB, která je využije dále 

k propagačním účelům. Další navýšení se týkalo objednávky ručníků pro soutěžící, které byly cenově 

dražší než původní hrnečky s logem Her bez hranic.  

Další výdaje jsou již srovnatelné s minulým rokem a týkají se objednávky placek, medailí, dortů a 

finančního příspěvku 5 tis. Kč pořádající obci. 

Díky dotaci z KV (Jednorázové akce) a zároveň přefakturaci za zmíněné ručníky jsou náklady MB 

srovnatelné s předchozím rokem 2019 a pohybují se tedy okolo 30 tis. Kč.  

 

• Bystřicko čte dětem 

V rámci akce Bystřicko čte dětem nám byla již schválena krajská dotace z programu ,,Regionální 

kultura“, kterou vyřizovala paní Benová. Hodnota dotace činí již obvyklých 50 tis. Kč. Pro nadcházející 

14. ročník této oblíbené akce budeme také opětovně žádat o spolupráci společnost E-on. O výsledku 

žádosti Vás budeme informovat. 

 

• Nositel tradic Bystřicka – předání ocenění 

Jak již všichni víte, letošním Nositelem tradic Bystřicka se stalo Kolářství Uherka v Nyklovicích. Panu 

Aleši Uherkovi bylo v rámci oslav Bystřice nad Pernštejnem, a zároveň bystřické pouti dne 9.8.2020, 

předáno ocenění Nositel tradic Bystřicka 2020 a finanční odměna v hodnotě 10 tis. Kč, kde 5 tis. Kč 

daroval MB a 5 tis. Kč Město Bystřice nad Pernštejnem. 

 

7. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

 

• Dopravní obslužnost Kraje Vysočina 

Dne 4. 8. 2020 proběhla v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem schůzka s panem Ing. 

Pavlem Bartošem z KV, aby objasnil starostům obcí podmínky stanovené v Návrhu smluv s Krajem 

Vysočina ohledně zajištění veřejné dopravy. Během schůzky vyjádřili přítomní starostové nejen 

nesouhlas s úhradou dopravního příspěvku 70 Kč /ob, do kterého nebyly zahrnuty i víkendové spoje, 

ale také ho informovali o celkové nespokojenosti s dopravní obslužností na našem území, konkrétně o 

zrušení a nenávazností některých spojů.  

Pan Bartoš upozornil na to, že převážná většina obcí na návrhy smluv vůbec nereagovala. Z tohoto 

důvodu se MB rozhodl, zaslat Kraji Vysočina stanovisko v rámci VDV, aby měl podklady pro chystané 

jednání Zastupitelstva a Rady Kraje Vysočina. Z tohoto jednání byl vznesen návrh, aby VDV byla bez 

finanční spoluúčasti měst a obcí. Dle informací od pana Horáka, byl tento návrh přijat. Oficiální 

prohlášení budeme obcím ještě zasílat. 



 

 

•   GDPR – spolupráce s panem Šnekem v roce 2021 

Na schůzi předsednictva byl vznesen dotaz ohledně spolupráce s panem Ing. Petrem Šnekem, 

pověřencem pro ochranu osobních údajů, i pro nadcházející rok 2021. Dle přítomných starostů by 

zavedený systém prozatím neměnili, jelikož pan Šnek zajišťuje služby GDPR téměř pro veškeré obce a 

školy MB. Tento bod bude ještě otevřen v rámci bodu na členské schůzi. 

 

• Smlouva o výpůjčce nebytových prostor 

Na základě jednoho z požadavků dotace MAS Zubří země byla vytvořena smlouva o výpůjčce 

nebytových prostor mezi MB a Městem Bystřice nad Pernštejnem. Předmětem smlouvy je bezplatná 

výpůjčka prostor, které jsou již dlouhodobě využívány jako kancelář MB. Uvedené prostory jsou 

přenechány MB k jeho výhradnímu užívání. 

 

• Krajské a senátní volby 2020 

Obce MB byly prostřednictvím e-mailu informovány o odběru volebních lístků, které mohou 

vyzvednout od pondělí 21.9.2020 u paní Slezákové nebo paní Zítkové na MěÚ v Bystřici nad 

Pernštejnem. Obce obdrží mj. také informační letáky v souvislosti s nákazou koronaviru a určité 

množství roušek, které budou určeny výhradně pro voliče (např. když si zapomenout vzít roušku 

z domova). 

 

• Stolní kalendáře na rok 2021 

Paní Dočkalová již zasílala obcím informace ohledně tvorby stolního kalendáře pro rok 2021, kde jsou 

zveřejněny mj. také akce v obcích MB. Plánované akce mohou tedy obce nahlašovat do 16.10.2020 na 

e-mail MB: info@regionbystricko.cz. 

 

• Petice proti dopadům zrušení superhrubé mzdy na samosprávy 

Obcím byla přeposlána informace od SMS ČR ohledně podpory petice proti dopadům zrušení 

superhrubé mzdy na samosprávy. Jedná se tedy o přímý zásah do rozpočtů obcí, měst a krajů. Obce se 

tak dostávají do nelehké pozice, jelikož tato změna je naopak vítána ze stran jejich zaměstnanců, kteří 

by se zrušením superhrubé mzdy získali vyšší mzdu. 

Rozhodnutí je na každé obci, zda petici podpoří či nikoliv. Pro případ podpory petice uvádíme odkaz: 

www.petice.com/petice_proti_dopadm_zrueni_superhrube_mzdy_-10_trvale_samospravam. 

 

• Nabídka online seberozvojových kurzů pro zaměstnance 

Závěrem paní Dočkalová poukázala na nabídku online seberozvojových kurzů od společnosti Mindful, 

kterou nám přeposlala paní Červinková ze SMO ČR. Jedná se o kurzy, které motivují člověka, jak se 

skrze práci na sobě může cítit lépe a užívat si život. Jednotlivé kurzy vede skupina odborníků, kteří se 

https://www.petice.com/petice_proti_dopadm_zrueni_superhrube_mzdy_-10_trvale_samospravam


zabývají různými oblastmi jako např. úspěch v kariéře a sebekoučování, emoční inteligence a psychické 

odolnosti apod. Obzvláště v této vypjaté době pokládáme kurzy za velice ozdravné. Informace o těchto 

kurzech naleznete na: https://www.mindful-life.cz/.  

 

8. Závěr jednání 

 

• Předseda L. Pokorný poděkoval všem za účast a šestou schůzi předsednictva v roce 2020 ukončil. 

 

 

 

 

   ………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

 

 

…………………………………….... 

     Jitka Dočkalová  

https://www.mindful-life.cz/

