
 

 

 

11. 3. 2019 v 14:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice nad P. 

Přítomní: 

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

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

Martin Horák – Bystřice nad Pernštejnem, Vlastimil Husák – Ubušínek) 

Program 

1. Zahájení 

2. Výběrové řízení za MD – výsledek 

3. Hospodaření MB – Rozpočet na rok 2019  

4. Dofinancování 2. pol. roku 2019 – návrh (již součástí Rozpočtu) 

5. Ceník služeb – finalizace návrhu ke schválení na členské schůzi 

6. Příprava členské schůze – 21.3.2019 (hosté, projekt CSS, schválení darovací smlouvy – Kumšt, 
z.s., Rozpočet 2019, ceník služeb apod.) 

7. Hry bez hranic - termín 

8. Vybavení Mikroregionu – malý hrad (návrh na dokoupení fukaru) 

9. Bystřicko čte dětem - informace o realizaci 

10. Diskuse a další organizační záležitosti – chystaná školení a semináře pro obce (pro zastupitele 
27.3. a 3.4. od 15:00 hodin), anketa Strom roku 2019 – vyjádření Povodí Moravy, nákup 
elektřiny a plynu na komoditní burze, Nositel tradic Bystřicka, výstavy k dětské soutěži 
z loňského roku, Vír – zájezdy po vesnicích roku, Nyklovice – dofinancování provozu prodejny 
COOP 

11. Závěr jednání 

Schůze Předsednictva 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 14:05 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.2/19 

 



2. Výběrové řízení  

• Přítomní byly seznámeni s tím, že dne 25.2.2019 se konalo výběrové řízení na pozici manažera 

svazku jako zástup za RD. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 6 uchazečů, výběrovou 

komisi tvořilo pět členů Předsednictva svazku. Z přihlášených uchazečů byla nakonec přijata 

uchazečka Ing. Jitka Dočkalová. Hodnoceno bylo zejména vzdělání uchazečů, dosavadní praxe, 

znalosti o činnosti Mikroregionu Bystřicko, znalost problematiky obcí, regionu, dále motivace 

uchazeče a jeho zapálení pro práci v dané oblasti. Paní Dočkalová bude zaměstnána od 

1.4.2019, aby jí bylo umožněno alespoň dvouměsíční základní zapracování se současnými 

zaměstnankyněmi, z nichž jednu následně od června plně nahradí po celou dobu trvání 

mateřské i rodičovské dovolené. Paní Benová bude do činnosti sice i nadále zapojena, ale jen 

z hlediska provozních a personálních věcí, financování akcí a případného dotačního 

poradenství. Zpráva z výběrového řízení je přílohou č. 1.  

 

3. Hospodaření MB 

• Manažerka svazku s přítomnými prošla jednotlivé položky Rozpočtu (zejména ty, které jsou 

v něm nově zavedeny oproti loňskému roku). Návrh Rozpočtu je přílohou čísla 2. V příjmové 

části byla nejdříve vysvětlena úvodní položka ve výši 653 833 Kč, která je složena z běžných 

členských příspěvků obcí ve výši 27 Kč na obyvatele (celkem 531 333 Kč) a z mimořádných 

členských příspěvků ve výši 122 500 Kč, které je potřeba získat od obcí během měsíce dubna 

– května 2019. Mimořádný členský příspěvek je spojen se zvýšenými výdaji na nového 

zaměstnance (nástup duben), dále se zvýšením příspěvku na dofinancování provozu MAS 

Zubří země na 4,5 Kč na obyvatele, s náhradou mzdy za dovolenou pro druhou polovinu roku 

2019 současné zaměstnankyně, která bude odcházet na mateřskou dovolenou a s náklady na 

spoluúčast v projektu CSS. Na tyto položky by v rozpočtu momentálně nebyly žádné 

prostředky, proto je nutné jejich dofinancování. Obce dále navrhují, abych pro rok 2020 bylo 

zváženo rozvržení členských příspěvků ve smyslu, že malé obce budou mít větší sazbu na 

obyvatele než obce velké, protože by služby Mikroregionu měly více využívat s ohledem na to, 

že nemají vlastní úřední aparát.  

• Přítomní starostové dále navrhly, aby byla do rozpočtu zavedena ještě jedna položka, a to ve 

výši 15 tis. Kč na straně výdajové, která bude určena na realizaci jednodenního zájezdu 

starostů po obcích zapojených do soutěže Vesnice roku s cílem načerpat inspiraci (viz bod číslo 

10). Položka by měla být dokryta z rezervy, která je nyní v rozpočtu stanovena ve výši 

39 006,96 Kč. Zavedení položky bylo navrženo ke schválení členské schůzi. Položka bude do 

rozpočtu přidána až následnou rozpočtovou změnou, kterou musí schválit další 

Předsednictvo.  

• Z ostatních položek navrženého Rozpočtu byla zmíněna ještě položka na mezinárodní 

spolupráci ve výši 50 tis. Kč – v tomto roce budeme opět hostit zástupce ze Slovenska – 

ZMOVR. 

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



4. Dofinancování 2. poloviny roku 2019 

 

• V tomto bodě byli přítomní informováni podrobně o složení mimořádného členského 

příspěvku ve výši 122 500 Kč a možnostech, jakým způsobem lze tento mimořádný příspěvek 

rozdělit mezi obce. Byly navrženy tři způsoby – 6,5 Kč na obyvatele, jednotná částka ve výši 

3224 Kč pro všechny, nebo dle velikosti obcí dle počtu obyvatel. Dle velikosti obcí byly obce 

rozděleny do šesti velikostních kategorií a pro ně byl stanoven určitý finanční limit. Členové 

předsednictva se přiklání k příspěvku dle velikosti obcí podle obyvatel, tedy k poslední variantě 

– viz příloha č. 3. Jak je již uvedeno výše, celková částka je již součástí Rozpočtu na rok 2019. 
 

5. Ceník služeb 

• Jak již bylo předjednáno na prosincové schůzi a prvním letošním předsednictvu, byl v tomto 

bodě opět řešen ceník služeb – příloha č. 4.  Předmětem jednání bylo zejména to, zda 

nerozdělit některé položky ještě na dvě fáze – v případě dotací na podání žádosti a poté 

následnou administraci až do závěrečného vyúčtování. Nakonec bylo dohodnuto, že se vše 

nechá v jednom balíčku a záleží na obci, co využije. Při úspěšnosti dotace – při jejím zisku – 

zaplatí obec ještě určitá procenta z výše této dotace nebo z celkových nákladů projektu. 

V ceníku jsou navržena 2% - na členské schůzi by měl být domluven ještě určitý strop v případě 

nákladnějšího projektu.  

• Dále bylo řešeno, zda toto rozdělení neudělat i v případě VZMR – rozdělit na zpracování 

zadávací dokumentace a na zpracování podkladů pro vyhodnocení nabídek. I zde bylo 

nakonec navrženo ponechání všeho v jednom balíčku. Krátce byly diskutovány i jednotlivé 

ceny, zda nejsou příliš podhodnoceny i v případě, že se jedná o členy svazku oproti cenovým 

nabídkám firem. Bylo však domluveno, že navržený ceník bude zatím ponechán v této podobě 

a na konci roku se provede jeho vyhodnocení a případná úprava sazeb. Ceník bude navržen 

ke schválení na členské schůzi 21.3.2019 s platností od 1.1.2019. 

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

6. Příprava členské schůze 

 

• Členská schůze Mikroregionu Bystřicko je plánována na 21.3.2019. Krátce bylo řešeno místo 

konání, Předsednictvo se nakonec usneslo, že pokud mají být schůze putovní, měla by se konat 

v nějaké obci, kde ještě nebyla nebo již dlouho nebyla, los padl na obec Dalečín. Schůze se tedy 

bude konat zde, a to od 15:00 hodin, vzhledem k delšímu programu – obce ho obdrží 

minimálně týden před jejím konáním. Na schůzi by se měl dostavit zástupce Kraje Vysočina 

s informacemi ohledně sociálních služeb, dále paní Slezáková z Odboru dozoru a kontroly a 

také zástupkyně MAS Zubří země, další body se budou týkat již činnosti Mikroregionu a jeho 

hospodaření a také možného prodloužené projektu CSS do konce roku 2019. Dále budou 

pochopitelně projednány a schváleny výše probírané body a Darovací smlouva na podporu 

soutěže Zrcadlení ve výši 10 tis. Kč (již každoroční záležitost).  



 

7. Hry bez hranic 2019 

 

• V tomto bodě byl řešen termín konání letošních her, které se budou konat ve Strážku. Byl 

navržen termín 7.9.2019, starosta přislíbil, že do členské schůze prověří. Další termín v pořadí 

je o týden později dne 14.9.2019. Upřednostněn bude termín první.  

 
8. Vybavení Mikroregionu 

 

• Bod se týkal v loňském roce zakoupeného malého skákacího hradu. Na základě sdělení obce 

Rozsochy, která měla hrad zapůjčen jako poslední, není prý jeden fukar dostačující. Vzhledem 

k tomu, že hrad umožnuje napojení dvou fukarů, bylo řešeno, zda zakoupit nový druhý fukar, 

nebo zda by nemohl být použit starý fukar od původního malého skákacího hradu, který se 

momentálně k ničemu nepoužívá. Bude vyzkoušeno, zda je toto řešení funkční, protože 

v průměru se přípojka na vzduch u obou fukarů liší o jeden centimetr.  

9. Bystřicko čte dětem 

 

• Starostové byli informováni o tom, že se pravděpodobně nebude konat jedno velké čtení na 

Edenu, které v minulém roce pořádal Mikroregion Bystřicko společně se společností E.ON. 

Původně mělo toto čtení proběhnout během dubna a hlavním hostem měla být herečka 

Martha Issová. Spolupráce s ní a společností E.ON však ještě nebyla pro tento rok navázána.   

 

10. Diskuze a další organizační záležitosti 

 

• Školení pro zastupitele – v rámci nového projektu SMO ČR nazvaného ESO, do kterého se náš 

svazek zapojil, budou realizována dvě školení, a to v termínu 27.3.2019 a 3.4.2019 od 15:00 

hodin. Podrobnosti jsou uvedeny v pozvánce – příloha č. 5. Kapacita místnosti je prakticky 

naplněna.  

• Strom roku 2019 – na žádost pana starosty obce Vír byl zaslán jménem svazku dopis na Povodí 

Moravy s cílem oznámení záměru přihlášení „Chudobínské borovice“ do ankety o Strom roku 

2019. Z Povodí Moravy, s.p. však na Mikroregion dorazilo nesouhlasné stanovisko 

s odůvodněním, že zájem ochrany tohoto vodního díla je nad zájmy „zviditelnění“ stromu. 

Celé stanovisko je uvedeno v příloze č. 6. Toto nesouhlasné stanovisko bylo poskytnuto 

vyhlašovateli ankety Nadaci Partnerství s tím, zda je podmínkou účasti souhlas vlastníka. 

Vyčkáme na vyjádření Nadace a dle toho bude strom případně do ankety přihlášen.  

• Nákup elektřiny a plynu – obcím byla nabídnuta možnost zapojit se společně 

s Mikroregionem Novoměstsko do nákupu energií na burze. Zástupce města Bystřice n. P. se 

k tomuto bodu vyjádřil tak, že ještě prověřují, jaká by byla nabídka od současných společností 

na rok 2020 – 2021. Jakmile bude tato nabídka obdržena, bude zhodnoceno, zda se nákup na 

burze vyplatí nebo nikoliv. Dále bude projednáno na členské schůzi, kde by měly být tyto 

nabídky již známy.  



• Nositel tradic Bystřicka – letošní nominace byly přijímány do konce února 2019, celkem 

Mikroregion obdržel tři - divadelní soubor Vířina, letní kino Dolní Rožínka a soubor Borověnka 

ze Štěpánova n. S.. Ve čtvrtek 14.3.2019 se bude konat komise k vyhodnocení letošních 

nominací, zohledněny budou i ty z let minulých. Výsledek komise bude schválen na členské 

schůzi dne 21.3.2019. Nositel obdrží již tradičně věcný dar (plaketu), finanční dar a dále mu 

bude nabídnuta propagace formou výstavy.  

• Výstavy k dětské soutěži z loňského roku – v minulém roce byla pořádána mezinárodní 

soutěž na téma „Můj domov“, výsledky této akce budou v letošním roce prezentovány na 

dvou výstavách. Jedna se bude konat v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina – již tradičně. 

Pravděpodobně od 6.5.2019, kdy bude zahájena slavnostní vernisáží. Druhá bude probíhat 

během léta v Praze v Jindřišské věži, zahájení je plánováno na červenec.  

• Zájezdy po vesnicích roku – na žádost starosty obce Vír byl zkontaktován Mikroregion 

Slušovicko, který každoročně pořádá několikadenní zájezdy po obcích, které buď vyhrály nebo 

se účastnily soutěže Vesnice roku. Tyto zájezdy svazek financuje z dotace MMR (uznatelná je 

zejména doprava a občerstvení), pro letošní rok byly minimální náklady kolem 150 tis. Kč, což 

je pro nás vysoká částka. Bylo tedy dohodnuto, že zkusíme členské schůzi navrhnout 

uspořádání jednodenního zájezdu po přibližně dvou obcích s cílem se inspirovat a načerpat 

nové zkušenosti. Blíže bude projednáno na nadcházející členské schůzi. Do rozpočtu je 

navržena částka 15 ti. Kč. Dle účasti se zajistí autobus nebo se vezmou hasičská dopravní auta. 

• Dofinancování provozu jednoty COOP – na podnět obce Nyklovice byl po obcích regionu 

rozeslán email s dotazem, zda o toto dofinancování byly požádány i jiné obce a zda již některá 

z nich finance poskytla či to odmítla. Problém bude otevřen na členské schůzi, máme zde i 

obce, kterým výzva chodí již několik let, a i když dofinancování odmítají, obchod stále funguje. 

Jednota COOP ve většině případů pozemek s obchodem získala velice levně, případně jí obec 

vychází vstříc v řadě jiných záležitostí. Co se týče dofinancování ztráty v rámci dotačního titulu 

Kraje Vysočina, to se vyplatí až v případě, že se jedná min. o částku 30 tis. Kč, nebo že obec 

v rámci provozu obchodu některé věci spolufinancuje – energie, mzdy apod. nebo dává 

provozovateli dar. Celá záležitost se starostům nelíbí také z toho důvodu, že obce již 

spolufinancují řadu jiných služeb v obci.  

• Turistické tabule na obcích – v závěru místostarosta města Bystřice n. P. informoval přítomné 

o tom, že pravděpodobně dojde ke změně financování obnovy turistických tabulí na obcích. 

Tyto tabule byly původně pořízeny v rámci dotace a nyní po letech je potřeba je opravit a 

aktualizovat. Město na to žádnou dotaci bohužel nemá. Zvažuje se, že se tabule převedou do 

majetku obcí, aby se o jejich obnovu a údržbu již postaraly obce samy na své vlastní náklady 

s tím, že město jim prostřednictvím TIC nabídne grafické zpracování. Celá věc bude ještě 

řešena v rámci členské schůze. 

 

 



11. Závěr jednání 

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

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

Zapsala: ……………………………………... 

                 Mgr. Veronika Benová 


