
 

 

 

1. 3. 2018 v 14:00 hod., kancelář místostarosty měst Bystřice nad P. 

Přítomní: 

• 5 zástupců členských obcí (Josef Smolka – Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, Mgr. Ladislav 

Stalmach – Vír, PaedDr. Šárka Kunčíková - Štěpánov n. S., Vlastimil Tvarůžek – Strážek, Josef 

Vojta – Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Pavel Kadlec - Dalečín) 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – návrh Rozpočtu 2018 

3. GDPR – školení, nový úvazek 0,4 na pověřence, forma zajištění a změna stanov 

4. Vybavení MB – obaly na stan, trampolínu a vozík pod hrad, malý hrad – co s ním 

5. Bystřicko čte dětem – 4.4. speciální akce s účastí hejtmana Kraje 

6. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko – termín 13.3.2018 

- činnost CSS, Rozpočet 2018, darovací smlouva (Kumšt, z.s.), schválení inventarizace 

- Slezáková MV (možná, dle množství informací)  

- host z MeÚ?, zatím domluven pan Juračka 

7. Diskuse a další organizační záležitosti – chystaná školení a semináře pro obce (nový OZ, 

VZMR, GDPR), termín Her bez hranic (Dalečín, 8.9.), Dětská umělecká soutěž – informace 

k realizaci (žádost BnP), Fotografická soutěž Zrcadlení – záštita, dar, možnost zapůjčení 

výstavy, Cvičení E.ON – informace emailem, cvičná SMS (odpovědět) 

8. 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 14:00 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 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.1/18 

 



2. Hospodaření MB 

• L. Pokorný seznámil přítomné s návrhem rozpočtem Mikroregionu (příloha č. 1). Postupně 

byly projednány jednotlivé položky na straně příjmů i na straně výdajů. Na straně příjmů byly 

nejvíce zdůrazněny zejména položky týkající se mikroregionálních akcí – čtení dětem, letní 

kino apod. Na straně výdajů byla pouze vysvětlena položka Odměny za užití duševního 

vlastnictví, což jsou náklady na nákup licencí k promítaným filmům. Navržený rozpočet je tedy 

připraven ke schválení členskou schůzí. Návrh je v současné době zveřejněn na ÚD všech obcí.  

3. GDPR 

 

• V tomto bodě byli přítomní informováni o tom, že Mikroregion plánuje uspořádat pro starosty 

obcí praktické školení, které by se mělo týkat zaslaných vzorových materiálů a jejich způsobu 

vyplnění. Za tímto účelem byla oslovena specialistka na tuto problematiku ze SMO ČR, která 

telefonicky potvrdila, že je ochotná tento seminář pro obce realizovat. Termín je zatím v řešení 

(pravděpodobně duben). Veškeré vzorové materiály jsou dostupné také na webu 

Mikroregionu, kam jsou průběžně doplňovány.  

• V souvislosti s touto problematikou bude také vypsáno výběrové řízení (příloha č. 2) na osobu 

pověřence pro ochranu osobních údajů (noviny Bystřicko, web a FB svazku), kterého lze do 

výše 0,4 úvazku zafinancovat ze strany SMO ČR v rámci projektu CSS. Výše úvazku a způsob 

jeho financování bude řešen až na základě proběhlého výběrového řízení. Tato osoba by poté 

měla obcím pomoci s vyplněním daných materiálů a s provedením základní analýzy 

současného stavu.  

• Dále bylo řešeno, zda bude v souvislosti s výkonem pověřence provedena změna stanov nebo 

uzavřeny smlouvy s obcemi, které budou mít o tuto službu zájem. Vše bude dohodnuto na 

následující členské schůzi.  

• Starosta obce Vír také nabídl možnost spojit se s paní starostkou z Tvarožné Lhoty, která již 

zahájila první práce v souvislosti se zavedením GDPR do praxe a je také jednou ze vzorových 

obcí, které byly využity pro systémovou analýzu (pilotní projekt). Starosta také požádal svazek 

o sdílení pozvánky na FB na Besedu k ochraně osobních údajů pořádanou v Jihlavě dne 10.3. 

2018. Pozvánka bude přístupná na FB stránkách DSO.  

• Starosta Strážku také uvedl, že by bylo možné prvotní analýzu vypracovat ve spolupráci se 

společností K-net z Nového Města na Moravě, která tuto možnost svazkům nabízí za cca 50 tis. 

Kč pro všechny obce. Muselo by se prověřit. 

 
4. Vybavení MB 

• L. Pokorný seznámil přítomné s připravovaným nákupem obalů na nové vybavení 

Mikroregionu, které bylo zakoupeno v loňském roce. Následně předal slovo V. Benové, aby 



starosty více seznámila s průběhem výroby a termínem dodání. Celá věc je řešena s panem 

starostou z obce Radkov, který má výrobu zajistit v rámci rodinné firmy. Dle posledních 

informací by měly být obaly na stan, trampolínu i hrad dodány během března 2018 a následně 

proplaceny po schválení rozpočtu.  

• Poté byla zahájena diskuze ohledně malého skákacího hradu, který dle posledních informací 

již uchází ve švech. Díru by mít neměl. Otázkou je, zda je možné hrad nějakým způsobem 

opravit nebo zda bude lepší pořídit nový. Byla diskutována možnost jeho zalepení páskou 

nebo lepidlem, možnost prověří starosta Strážku. DSO se pokusí zjistit od výrobců, zda lze hrad 

nějak opravit profesionálně a za kolik. Bude dořešeno na členské schůzi. 

5. Bystřicko čte dětem 

 

• Přítomní byli seznámeni s tím, že společnost E.ON ve spolupráci s Krajem Vysočina má zájem o 

upořádání jednoho velkého čtení pro cca 100 dětí, na jehož konání zajistí občerstvení a 

doprovodný program v podobě Energy trucku. Čtení by mělo proběhnout za účasti hejtmana 

Kraje Vysočina, který se do něj aktivně zapojí.  

• Další program je v řešení, ale mělo by se jednat ideálně o známou nebo něčím zajímavou 

osobnost – oslovení sportovci bohužel nemohou. Byl navržen ještě herec Kohák a herec a 

hudebník Junák. Bude prověřeno starostou obce Vír.  

• Veronika Benová také navrhla doktora Pilného, který jako lékař doprovázel českou olympijskou 

výpravu na ZOH 2018 a byl by ochotný o této výpravě udělat besedu s fotografickou projekcí. 

Bude opět dořešeno na členské schůzi.  

 

6. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko – termín 13.3. 

 

• Na úvod bylo řešeno místo konání schůze – byl navržen Strážek, Vír, Dalečín. Nakonec se 

k zajištění místa přihlásil starosta obce Vír, kde bude schůze nakonec probíhat. Pozvánku 

obdrží obce příští týden.  

• V. Benová krátce seznámila starosty s činností CSS, o které bude mluvit také na členské schůzi. 

Bude se jednat zejména o novou agendu spojenou s GDPR, kterou by CSS pro starosty mohlo 

zajišťovat v případě jejich zájmu. Starostům budou také představeny výstupy z dotazníkového 

šetření z konce roku 2017. 

• Dále se bude jednat o schválení Rozpočtu na rok 2018, schválení závěrečné zprávy z proběhlé 

inventarizace a také darovací smlouvy se sdružením Kumšt, které pořádá další ročník 

fotografické soutěže Zrcadlení. Jako host členské schůze byl navržen pan Juračka z LSO 

Karasín, který se sám nabídl, že by obcím chtěl předat některé informace ohledně rozvoje 

turistického ruchu na Bystřicku v souvislosti s lesním hospodářstvím a povinnostmi obcí. Bude 



mu tedy vyčleněn prostor hned v úvodu. Paní Slezáková potvrdila účast až na další členské 

schůzi pravděpodobně v červnu.  

7. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

• Prvním bodem diskuse byla chystaná školení pro obce – mělo by se jednat o školení z těchto 

oblastí: GDPR, nový OZ, VZMR a případná další. Školení budou z větší části organizována 

společně s Mikroregionem Novoměstsko, kvůli větší efektivitě a případným nákladům.  

• Dále byl řešen definitivní termín Her bez Hranic, na které je potřeba zajistit prostor 

fotbalového hřiště v Dalečíně. Byl navržen termín 8.9.2018, který bude ještě prověřen a 

potvrzen starostou obce Dalečín.  

• Starostové byli také informováni o průběhu realizace Dětské umělecké soutěže v tomto roce, 

která je vzhledem k oslavě 100 let od vzniku československého státu pojata jako mezinárodní 

– bylo osloveno cca 600 subjektů z Evropy. Přítomní byly vyzváni, aby celou akci podpořili ve 

svých obcích i školách a vyzvali je k zapojení. Inspiraci lze případně čerpat z obce Bystré, kde 

organizují setkání zástupců 11 vesnic z celé Evropy. Na pokrytí realizace soutěže bude také 

připravena žádost na Kraj Vysočina na podporu akce. Podá ji Bystřice nad Pernštejnem ve 

spolupráci s DSO.  

• Fotografická soutěž Zrcadlení 2018 – předseda svazku byl požádán o záštitu, která byla 

letošnímu ročníku následně udělena. Paní Krásenská také svazek požádala o každoroční 

finanční podporu, která bude schvalována na členské schůzi. Obce si také mohou zapůjčit 

výstavu z minulých ročníků, která se skládá cca z 20 panelů o velikosti A0. Výstavu je možné 

využít až do prázdnin, kdy bude umístěna v Tišnově.  

• Cvičení E.ON – manažerka společnosti požádala o předání informace o cvičné SMS zprávě, 

kterou starostové obdrží dne 6.3. 2018. Tato informace jim šla také emailem – přímo od paní 

Oujezdské a také od DSO. Na SMS je potřeba odpovědět za danou obec, aby byl test nového 

systému úspěšný.  

• Pošta Partner – starostové si v tomto bodě předávali své zkušenosti s nově oslovenou 

střídačkou. Strážek s ní má již uzavřenou nějakou dohodu a bude také vyslána na školení na 

bankovky. Je však potřeba předem rozvrhnout dovolené, aby byla možná domluva i 

s ostatními obcemi. Odměnu pro ni mají zatím stanovenou ve výši 100 Kč/ hodina a 20 za 

dopravu, celkem tedy 120 Kč na hodinu. Zřízení poboček pošty Partner lze předpokládat do 

dvou let prakticky všude.  



• Doplatky pro volební komise – výzva obcím, aby doplatily zvýšené náklady – obce navrhují 

spojit se a napsat společné nesouhlasné stanovisko za svazek a nic nedoplácet. Některé obce 

to však již doplatily.  

• V závěru schůze sdělil pan Vojta přítomným několik informací:  

- Změna na vedení Povodí Moravy – pan Straka místo pana Špatky.  

Kontakt: Ing. Karel Straka, vedoucí provozu Bystřice nad Pernštejnem, +420 606 044 898, 
Povodí Moravy, s.p., závod Dyje. 
- změna ve vedení společnosti EDEN, rozvázání pracovního poměru s panem Štarhou, 

předběžně je již domluven někdo nový.  

- Koruna Vysočiny – i zde došlo ke změně personálního obsazení – rozvázán pracovní poměr 

s panem Vechetou, z vlastní vůle skončila i paní Havlíková, která zde byla jen krátce. I zde bude 

hledán nový zaměstnanec – je v řešení také s Novým Městem n. M. a jeho vedením.   

- sušárna kalu – vzhledem ke změně legislativy bude nutné vybudovat nové technické zařízení 

na sušení kalu z ČOV. Uvažuje se, že by toto zařízení vzniklo v lesích za kalištěm – v oblasti 

dřívější těžby uranu Jasan. Po usušení by byl kal dále využit pravděpodobně jako hnojivo – svoz 

by probíhal z několika lokalit, a to Bystřice, Vel. Mez., Žďár a Nově Město. Řešeno bude vše ve 

spolupráci s SVAK.  

• V posledním bodě byl starostou Víru představen projekt Strom roku, do kterého by chtěl 

přihlásit borovici z Vírské přehrady ze zaniklé obce Chudobín. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

strom na pozemku povodí, je třeba dojednat podrobnosti s nimi. K nominaci je již připraveno 

logo, šestiminutové propagační video a podpisové archy. Pravidla by měla být brzy zveřejněna 

– více informací na členské schůzi.  

 

8. Závěr jednání 

 

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

 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Benová 


