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3. 12. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná 

Přítomní: 

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

Tvarůžek – Strážek, Mgr. Josef Vojta – Bystřice n. P., Ing. Pavel Kadlec – Dalečín) 

 1 host (Mgr. Lenka Víchová) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Rozpočtová opatření 

3. Gestoři některých cílů vyplývajících z projektu „Obce sobě“ 

4. Zpráva z jednání s ředitelem katastrálního úřadu pro Vysočinu – Ing. Miloslav Kaválek 

5. Diskuse a organizační záležitosti 

a. MA 21 – volba oficiálního orgánu samosprávy k místní Agendě 21 

b. Informace o možnosti školení starostů o základních povinnostech fungování veřejné 

samosprávy 

c. Informace ze školení – dotace EU 

6. Závěr jednání 

Členská schůze 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 16:05 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

 Program schůze byl předsednictvem jednohlasně schválen. 

Hlasování:  Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

2. Rozpočtová opatření 

 Augustin Holý přítomné seznámil s neprojednanými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtové 

změny č. 4/2014 byly schváleny (příloha 1) 

Hlasování:  Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 Všechny členské příspěvky na rok 2015 byly zaplaceny. 

 O návrhu změny položek v rozpočtu (viz tabulka níže) se bude hlasovat na členské schůzi 

v lednu 2015 
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Pol. Nákupy: V rozpočtu čerpáno Zbývá dočerpat 

5137 DDHM 25 000 0 25 000 

5139 Nákup materiálu   3 000 2 268        732 

5161 Poštovní služby   1 500 1294        206 

5167 Školení    2 500 0    2 500 

5173 Cestovné  1 000 0    1 000 

5169 Nákup ostatních služeb 

(propagace 

mikroregionu, mapky, 

pohlednice – 

plánováno 50 000,-) 

 

117 807  41 469  76  338 

 

 Rozpočtová položka pro nákup DDHM ve výši 25 000 Kč v roce 2014 bude převedena do 

rozpočtu na rok 2015. 

 Rozpočtová položka pro nákup materiálu ve výši 732 Kč bude převedena do rozpočtu na rok 

2015. 

 Rozpočtová položka pro platbu školení zaměstnanců se sníží o 1 500 Kč. Obnos, o který se 

částka snížila, bude převeden do rozpočtu roku 2015. 

 Do konce roku 2014 bude z rozpočtu Mikroregionu Bystřicko zaplacena polovina pro nákup 

QR kódů pro stezky „Do Háje“. 

3. Gestoři některých cílů vyplývajících z projektu „Obce sobě“ 

 L. Víchová představila další výstupy zpracovávání projektu „Obce sobě“. Seznámila přítomné 

členy předsednictva s tím, že je nutné vybrat gestory k jednotlivým tématům, které z projektu 

v této fázi vzešly. 

 Zpracovanými tématy jsou: 

o Školství  

 Financování DDM  gesce: Ing. Karel Pačiska 

 Společná mzdová agenda gesce: A. Holý 

 Střediska volného času 

o Sociální služby   gesce: Odbor sociální a zdravotnictví Bystřice nad 

Pernštejnem 

 Komunitní plán sociálních služeb (dotazníkové šetření zahrnující 

potřeby občanů ORP) 

 Katalog sociálních služeb pro občany ORP 

 Sociální podnikání 

 Dobrovolnictví 
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o Odpadové hospodářství   gesce: prozatím neobsazeno 

 Optimalizace sítě sběrných dvorů na ORP 

 Řešení problematiky nakládání s biologicky rozložitelným 

komunálním odpadem 

4. Zpráva z jednání s ředitelem katastrálního úřadu pro Vysočinu 

 Na základě dohody všech starostů přítomných na členské schůzi č. 4/14, zpracoval A. Holý 

dopis, který byl následně na setkání s ředitelem katastrálního úřadu pro Vysočinu panem Ing. 

Miloslavem Kaválkem předán. Totožný dopis byl kanceláří mikroregionu rozeslán 

i jednotlivým obcím. 

 A. Holý se na jednání od ředitele katastrálního úřadu dověděl, že ke stěhování kanceláří 

z Bystřice n. P. do Žďáru nad Sázavou by mělo dojít z důvodu neefektivnosti bystřického 

pracoviště. 

 Přítomní členové předsednictva se rozhodli, že dopis bude zaslán Senátu Parlamentu České 

republiky, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Kraji Vysočina společně 

s prezenční listinou z členské schůze č. 4/14 ze dne 13. 11. 2014, která bude sloužit jako 

podpisová listina vyjadřující nesouhlas jednotlivých obcí s rušením katastrálního úřadu 

v Bystřici n. P., který je vyjádřen ve výše zmiňovaném dopise. 

5. Diskuse a organizační záležitosti 

a) MA21 

 Předsednictvo mikroregionu Bystřicko schválilo a ustanovilo v rámci zapojení se do 

místní Agendy 21 v rámci projektu Participace obyvatel na realizaci meziobecní 

spolupráce (předpokládané aktivity na příští rok: Hry bez hranic a Putovní letní kino 

2015) zodpovědného politika MA21, koordinátora MA21, neformální skupinu MA21. 

Zodpovědným politikem MA21 byl zvolen Libor Pokorný, koordinátorem projektu 

MA21 byla zvolena Ing. Jarmila Zemanová, členy neformální skupiny MA21 byli zvoleni 

členové předsednictva: 

 Vlastimil Husák – v rámci MA21 se bude zabývat realizací meziobecní 

spolupráce na části území mikroregionu Bystřicko – obce Ubušínek, Sulkovec, 

Nyklovice 

 Mgr. Ladislav Stalmach – v rámci MA21 se bude zabývat realizací meziobecní 

spolupráce na části území mikroregionu Bystřicko – obce Chlum-Korouhvice, Vír, 

Věstín, Rovečné, Velké Tresné 
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 PaedDr. Šárka Kunčíková – v rámci MA21 se bude zabývat realizací meziobecní 

spolupráce na části území mikroregionu Bystřicko - obce Koroužné, Prosetín, 

Štěpánov nad Svratkou, Věchnov, Ujčov, Býšovec 

 Vlastimil Tvarůžek – v rámci MA21 se bude zabývat realizací meziobecní 

spolupráce na části území mikroregionu Bystřicko - obce Střítež, Rožná, Bukov, 

Milasín, Dolní Rožínka, Strážek, Sejřek, Věžná, Moravecké Pavlovice 

 Augustin Holý – v rámci MA21 se bude zabývat realizací meziobecní spolupráce 

na části území mikroregionu Bystřicko - obce Blažkov, Zvole, Horní Rožínka, 

Rodkov, Rozsochy 

 Ing. František Cacek – v rámci MA21 se bude zabývat realizací meziobecní 

spolupráce na části území mikroregionu Bystřicko - obce Lísek, Bohuňov, 

Písečné, Ždánice 

 Ing. Pavel Kadlec – v rámci MA21 se bude zabývat realizací meziobecní 

spolupráce na části území mikroregionu Bystřicko - obce Strachujov, Unčín, 

Dalečín, Velké Janovice 

 Mgr. Josef Vojta – v rámci MA21 se bude zabývat realizací meziobecní 

spolupráce na části území mikroregionu Bystřicko - město Bystřice nad 

Pernštejnem 

Hlasování:  Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

b) Informace o možnosti školení starostů o základních povinnostech fungování veřejné samosprávy 

 Na členské schůzi č. 4/14 byl z řad starostů vyjádřen zájem o školení ohledně základních 

povinností fungování veřejné správy a jejich nově vzniklého obecního mandátu. Kancelář 

mikroregionu následně oslovila JUDr. Martinu Hostomskou a požádala ji, zda by mohla 

uspořádat školení na toto téma v našem regionu. JUDr. Hostomská se školením souhlasila 

a předběžně byl dohodnut termín školení na 8. 1. 2015 v 16.00 hod. v Bystřici n. P. 

Školení by mělo trvat cca 2 hodiny s diskusí. 

c) Informace o školení – dotace EU 

 Augustin Holý informoval o školení ohledně čerpání dotací EU pro obce. A. Holý 

informoval, že příručky pro žadatele budou mít v příštím období u všech OP stejnou 

strukturu a bude snaha o snížení množství příloh, které dosud byly požadovány 

k projektu přiložit. Počet operačních programů bude snížen z 21 na 9. 

 Pro obce bude možnost čerpání z OPŽP a na protipovodňová opatření. Pro projekty na 

úpravu návsí, komunikací a památek nebude vypsán žádný operační program. 

Z některých dotačních programů bude možné čerpat přes MAS. Ke schvalování 

operačních programů by mělo dojít na začátku 2. čtvrtletí roku 2015 a k podávání žádostí 

od poloviny roku 2015. 
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 Od roku 2015 jsou připravovány národní dotační tituly, například Ministerstvo 

zemědělství bude nabízet dotaci na rekonstrukci památek místního významu. 

6. Závěr jednání 

 Libor Pokorný poděkoval přítomným členům za účast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

                 předseda mikroregionu 
                       Libor Pokorný 

 

 

 

 

Zapsala dne 8. 12. 2014: 

 

 

…………………………… 
 Ing. Iva Gregorová 


