
 

 

 

 

21. 11. 2019 ve 13:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

Přítomní: 

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

Pokorný – Rožná, Vlastimil Husák – Ubušínek, Ing. Pavel Kadlec – Dalečín, Vlastimil 

Tvarůžek – Strážek, Josef Smolka – Rozsochy, Mgr. Ladislav Stalmach – Vír) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – rozpočtová změna č.4, návrh členských příspěvků na rok 2020 – 

informace o schválení 

3. Projekt CSS – výstupy z celorepublikového setkání CSS (možnost druhého prodloužení 

projektu od 3/2020-12/20), nový projekt od 01/21 do 12/22, snížení členského příspěvku? 

4. Příprava členské schůze  – termín 10.12. 2019 v 16:00 hodin; hosté – MAS Zubří země, 

MAP II – Ing. Jitka Zelená , možnost pozvání zástupce z E-onu (paní Kampové) - začlenění 

dalších obcí do cenové nabídky, zástupci CSS – ještě potvrdí, 8. setkání starostů, 

prezentace CSS a hodnocení spokojenosti, schválení členského příspěvku na rok 2020), 

GDPR – výběr mimořádných členských příspěvků (1 x ročně), příjmy dle ceníku služeb – 

vyúčtování, stolní kalendáře na rok 2020, schválení dokumentů k hospodaření , zpráva z 

dílčího auditu  hospodaření MB, schválení podkladů pro inventarizaci majetku a členů 

kontrolního výboru dle roku 2018 , financování sociálních služeb  - Charitní pečovatelská 

služba  

5. Mikroregionální akce: a) BČD – nahlašování termínů a počtu čtení, schválení 

stanovených podmínek, schválení dotace od KV (50 tis. Kč) , žádost o reklamní spolupráci 

s E-onem, zajištění starých výtisků dětských časopisů; b) soutěž o Nejkrásnější vánoční 

strom – pravidla, motiv baňky na příští rok; c) hry bez hranic – schválení dotace na další 

rok 2020; putovní pohár – ponechání Dolní Rožínce?; d) dětská soutěž: výběr tématu 11. 

ročníku, výzva, výstava 10. ročníků v Brně – leden, únor 2020, e) MA21 – letní kino, 

opětovný zisk kategorie D, budeme opět žádat o dotaci v roce 2020 , f) Nositel tradic 

Bystřicka 2020 – vyhlášení nominace  

6. Diskuse a další organizační záležitosti – a) školení pro starosty, 2.část (projekt ESO), b) 

výstupy z konference „Dotační příležitosti pro obce na rok 2020 c) výsledky soutěže 

Nejkrásnější nádraží 2019 (Rozsochy); d) Chudobínská borovice – Evropský strom roku, 

e) noviny Bystřicko – odběr na rok 2020 

7. Závěr jednání 

 

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

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.6/19 

 



 

Z Á P I S 

1. Zahájení 

 

• Libor Pokorný zahájil schůzi předsednictva ve 13:00 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

• L. Pokorný přítomné seznámil s programem zasedání a vyvolal hlasování o schválení programu. 

Program byl jednohlasně schválen. 

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

2. Hospodaření MB 

 

• Rozpočtová změna č. 4 

Členové předsednictva byli seznámeni s obsahem rozpočtové změny č. 4 (příloha č. 1), která na straně 

příjmové i výdajové činí 3 900,-Kč. Z hlediska příjmů došlo k navýšení položky 2111 příjmy 

z poskytovaných služeb – platba za hrníčky (Hry bez hranic), dále ke snížení některých příjmů, které 

byly ve skutečnosti nižší, než se plánovalo (příjmy z pronájmu movitých věcí, příspěvky SMO). Dále je 

zde zahrnut finanční dar 2 000,- Kč od pana Veselého, který přispěl na návštěvu Slováků. Další příjmy 

se týkají dotace od KV na letní kino ve výši 60 000,-Kč (přesun mezi položkami). 

Strana výdajová se týkala drobných úprav skutečně vynaložených nákladů v rámci akcí Putovní letní 

kino, Hry bez hranic a návštěvy ZMOVR. Dále došlo k navýšení položky 5011 – platy zaměstnanců 

MB, ze které se vyplácí např. náhrady za dovolenou, které jsou nad rámec SMO. Dalšími položkami 

v rozpočtu, kde došlo ke změně oproti skutečnosti se týkají pojištění, poštovného, výdajů na pohoštění, 

IT služeb, služeb peněžních ústavů a nákupu ostatních služeb (noviny, kalendáře). Dále se rozpočet 

musel navýšit o platy zaměstnanců SMO, a to částkou 102 455,- Kč, a to v souvislosti s tím, že na 

začátku roku 2019 se již nepočítalo s prodloužením projektu CSS a s odchodem zaměstnankyň na MD, 

tudíž byl plán rozpočtu nižší (byl by placen pouze jeden zaměstnanec v kanceláři MB). Dále došlo ke 

snížení částek za zákonné sociální a zdravotní pojištění, které se snížilo díky mateřské dovolené paní 

Benové a Samkové a nástupu nového zaměstnance paní Dočkalové. Rozpočtová změna č.4 byla 

jednohlasně schválena.  

    

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

 

• Návrh členských příspěvků na rok 2020 – informace o schválení 

Paní Dočkalová oslovila přítomné ohledně schválení návrhu členského příspěvku 62,-Kč/ob. + 5337,-

Kč (strop pro Bystřici) – příloha č.2. V některých obcích zastupitelstvo již schválilo členský příspěvek 

(z větších obcí se jedná o obce Vír, Štěpánov nad Svratkou, Rovečné), u některých teprve jednání 

proběhne (Město Bystřice nad Pernštejnem, Rožná, Strážek). Konečné schválení členského příspěvku 

na rok 2020 se bude projednávat na členské schůzi dne 10.12.2019.  



Jelikož neznáme zatím konečné částky financování ze strany SMO v souvislosti s druhým 

prodloužením, ponecháme stávající návrh členského příspěvku.  

 

3. Projekt CSS 

 

• Výstupy z celorepublikového setkání CSS 

Pan Pokorný informoval přítomné o výstupech ze setkání CSS, které se uskutečnilo 11.-12.11.2019 

v Hradci Králové. Do budoucna se plánuje již druhé prodloužení projektu, které by mělo být realizováno 

od března 2020 do prosince 2020. Toto prodloužení by se zaměřovalo na sociální služby (pečovatelství) 

ve venkovském prostoru. Projekt by pokrýval jeden úvazek a spoluúčast by činila jako nyní 5 %.  

Další navazující projekt, který by měl být realizován od 01/21 do 12/22, se bude zaměřovat na ,,Podporu 

rozvoje lokální ekonomiky“. Zde by SMO pokryl 0,8 úvazku opět s 5% spoluúčastí.  

Veškeré podrobnosti k projektům nám budou ještě sděleny. 

 

4. Příprava členské schůze 

 

• Termín členské schůze  

Členská schůze MB byla stanovena na 10.12.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bystřice 

nad Pernštejnem. Pozvánku obdrží obce po sestavení programu, nejpozději však 7 dní před konáním 

členské schůze. 

 

• Hosté členské schůze 

Členské schůze by se měla zúčastnit paní Šlechtová z MAS Zubří země, za CSS paní Červinková (expert 

na komunikaci s DSO) a účast zvažuje i paní Zelená z MAP II.  

 

• 8. setkání starostů 

V rámci schůze proběhne v 17:00 hodin již osmé setkání starostů, na kterém budou prezentovány 

činnosti CSS a následně proběhne hodnocení spokojenosti pomoci dotazníkového šetření. 

 

• Schválení členského příspěvku na rok 2020 

V rámci členské schůze proběhne hlasování o schválení členského příspěvku na rok 2020. 

 

• GDPR  

Externí spolupráce s panem Šnekem byla již schválena na členské schůzi dne 9.10.2019. Nezúčastněné 

obce a další subjekty (ZŠ a MŠ) byly telefonicky dotázány ohledně další spolupráce s panem Šnekem. 

Jediným, kdo nebude pokračovat v další spolupráci je Domov dětí a mládeže v Bystřici n.P., naopak se 

přidají ke spolupráci obce Býšovec a Skorotice. Obec Prosetín zvažuje přistoupení nejdříve od 4/2020, 

kdy uplyne výpovědní doba současného pověřence.  



Panu Šnekovi bude vyplácena částka 25 tis. Kč vč. DPH, a to měsíčně. Tuto částku mu bude vyplácet 

pravidelně MB. Obce budou platit mimořádný členský příspěvek 1x ročně dle příslušné částky v tabulce 

(součást přílohy č.2). 

 

• Příjmy dle ceníku služeb  

Na základě schváleného ceníku služeb, platného od 1.1.2019 byly obcím vystaveny faktury na 

příslušnou částku dle % podílu ze získané dotace (součást přílohy č.2). U některých obcí činilo toto 

procento vyšší částku, se kterou v rozpočtu nepočítaly a vyjádřily nesouhlas s jejím zaplacením, o této 

skutečnosti informovaly dotčené obce již předsedu MB – pana Libora Pokorného. Předsednictvem bylo 

předběžně navrženo, že abychom předešli případným problémům do budoucna, vytvoří MB vždy 

smlouvu s danou obcí v případě spolupráce v oblasti dotačního poradenství. Celá problematika ohledně 

plateb vystavených faktur, bude ještě řešena na členské schůzi dne 10.12.2019. 

 

• Financování sociálních služeb – Charitní pečovatelská služba 

Na základě dotazu od paní Kunčíkové byl tento bod zařazen pro jednání předsednictva, popř. členské 

schůze. Obci přišla žádost od Charity, kde požadují vyšší příspěvek oproti loňskému roku s tím, že 

postupují dle metodiky Kraje Vysočina. Obec přispívá na jednoho klienta v ROSE. V rámci schůze byla 

tato metodika řešena, někteří členové předsednictva příspěvek také hradí, ale obec nemá prý povinnost 

tuto částku uhradit v plné výši. Celou problematiku ještě otevřeme v rámci diskuse na členské schůzi. 

 

• Na členské schůzi budou připraveny ke schválení dokumenty k hospodaření, zpráva z dílčího auditu 

hospodaření MB a schválení podkladů pro inventarizaci majetku a členů kontrolního výboru dle roku 

2018. 

 

5. Mikroregionální akce 

 

• Bystřicko čte dětem 

Paní Dočkalová připomněla přítomným starostům nahlašování termínu a počtu čtení pro akci Bystřicko 

čte dětem. Do konce měsíce listopadu bychom měli znát předběžné termíny a počty čtení od všech 

zúčastněných obcí a subjektů. Pro letošní ročník platí stejné podmínky, jak v roce minulém. Mikroregion 

proplatí částku 2000,-Kč/čtení a spoluúčast obce činí 700,-Kč/čtení.  

Dále zazněla informace o schválení dotace od KV v hodnotě 50 tis. Kč (v rámci dotačního titulu 

,,Regionální kultura“), kterou podávala paní Benová. V předchozích letech jsme žádali také o reklamní 

spolupráci s E-onem. Ten momentálně řeší personální změny, která souvisí s pozdějším vyřízením naší 

žádosti. O vyjádření ze strany E-onu bude ještě MB informovat. 

V souvislosti s akcí BČD byly také osloveny redakce časopisů s žádostí o nevyprodané výtisky, které 

se následně rozdávají, dle počtu čtení, zúčastněným subjektům. 

 

 



• Soutěž o Nejkrásnější vánoční strom 

Výzva k letošnímu, již čtvrtému, ročníku soutěže byla již zveřejněna v listopadovém vydání novin 

Bystřicko i na stránkách MB a Fbku. 

Do soutěže se mohou přihlásit obce MB a to od 23.11. - 8.12.2019. Následně od 10.12. – 17.12.2019 

proběhne veřejné hlasování a dne 18.12.2019 budou zveřejněny výsledky této soutěže. Vítěz obdrží 

ocenění a baňku s motivem obce Dolní Čepí. Pro příští rok bude vytvořen neutrální motiv na baňce.  

 

• Hry bez hranic 

Na příští ročník Her bez hranic byla již schválena dotace od KV v rámci dotačního titulu ,,Jednorázové 

akce“ , která činí 14 tis. Kč.  

Další věcí, která se k Hrám řešila byl putovní pohár. Na schůzi předsednictva bylo řešeno, zda jej 

ponecháme Dolní Rožínce za již třetí vítězství. Po dohodě bylo schváleno, že se vyrobí Dolní Rožínce 

nový pohár se štítky, na kterých budou vyryty tři ročníky vítězství s odpovídajícími hráči.  

Jelikož současný putovní pohár je již zaplněn vítěznými štítky, přiobjedná se k němu další podstavec, 

aby bylo možné přidat další ročník s vítězným družstvem. V rámci debaty se řešily další možné variace 

odměn pro vítěze, zejména oslovení výtvarné školy ohledně výroby medailí či pohárů. 

 

• Dětská soutěž – 11. ročník 

Dne 30.10.2019 proběhlo první jednání přípravné komise 11. ročníku dětské umělecké soutěže. Téma 

dětské soutěže bude zaměřeno na 440. výročí povýšení Bystřice nad Pernštejnem na město. Oficiální 

název soutěže by měl znít ,,Bystřice nad Pernštejnem dříve a dnes“. Výzva k soutěži bude zveřejněna 

v prosincovém vydání novin Bystřicko. 

V rámci jednání se diskutovalo také o archivaci a skartaci výtvarných prací. Archivovat se budou vítězné 

práce v jednotlivých ročnících, ostatní budou uchovány v digitální podobě. Originály neoceněných prací 

se budou archivovat 3 roky, pak budou školám nabídnuty k vyzvednutí. 

 

• MA21 

Přítomní byli seznámeni s tím, že v rámci akce Putovní letní kino jsme opětovně získali kategorii D, u 

které budeme vykazovat stejná kritéria, jak v minulém roce. V roce 2020 budeme žádat, již pravidelně, 

o dotaci z KV, která v letošním roce činila 60 tis. Kč. 

 

• Nositel tradic Bystřicka 

Členové předsednictva byli informováni o vyhlášení výzvy na nového Nositele tradic Bystřicka. Tato 

výzva bude uveřejněna v lednovém čísle novin Bystřicka. Do seznamu nominací budou zařazeni 

automaticky i osoby a spolky z předchozích let (dle zásobníku nominací). 

 

 

 



6. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

 

• Školení pro starosty, 2.část (projekt ESO) 

Na základě dotazníkové šetření byly vybrány semináře zaměřující se na úřední desku, spisový řád a interní 

dokumenty obce. Tato školení pořádáme společně s Mikroregionem Novoměstsko, kde již jedno téma 

(úřední deska a spisový řád) proběhlo v KD v Novém Městě na Moravě dne 7.11.2019. Další seminář 

(interní dokumenty obce), který povede pan Lukl, se uskuteční v Bystřici nad Pernštejnem koncem měsíce 

ledna 2020. Po vzájemné diskusi na schůzi předsednictva budeme zvažovat možnost rozšíření semináře 

o oblast veřejných zakázek. Oficiální pozvánku i s programem bude MB ještě zasílat. 

 

• Výstupy z konference ,,Dotační příležitosti pro obce na rok 2020“ 

Paní Dočkalová zasílala obcím již veškeré prezentace k dotačním příležitostem pro obce na rok 2020. 

Důležitou informací bylo, že MMR v příštím roce nevyhlásí dotace na místní komunikace a rekonstrukci 

veřejných budov. Možnost uplatnit dotaci budou mít pouze náhradníci z roku 2019. Pro zmíněné dotace 

je stanovena alokace, MMR bude v lednu příslušným obcím zasílat vyjádření o poskytnutí dotace. 

 

• Výsledky soutěže Nejkrásnější nádraží 2019 

Dne 12.11.2019 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Nejkrásnější nádraží 2019, kde se mezi 

finalisty nacházelo i nádraží v Rozsochách. Starosta obce Rozsochy nás informoval o vítězství tohoto 

nádraží. V rámci schůze pan Pokorný pogratuloval obci k získanému titulu. 

 

• Chudobínská borovice – Evropský strom roku 

Pan starosta z Víru přítomné informoval o přípravě propagace v rámci ankety Evropský strom roku, kde 

se bude prezentovat Chudobínská borovice. Řešily se otázky spotu - zkrácení úvodního medailonku a také 

další možnosti propagace na stránkách Youtube. Hlasování v anketě by mělo probíhat v měsíci únoru.  

 

• Noviny Bystřicko – odběr na rok 2020 

Obce byly již vyzvány k nahlášení počtu výtisků na rok 2020. Uvedené počty budou zohledněny v dalším 

roce. Navýšení kusů bude stanoveno v dodatku č.7 ke Smlouvě o dílo, který se uzavře s Městem Bystřicí 

nad Pernštejnem. 

7. Závěr jednání 

 

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

 

 

 

   ………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 



Zapsala:  

……………………………………... 

          Ing. Jitka Dočkalová  


