
 

 

 

 

 

12. 4. 2018 v 14:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

 

Přítomní: 

• 7 zástupců členských obcí (Josef Vojta – Bystřice nad Pernštejnem, Libor Pokorný – Rožná, 

PaedDr. Šárka Kunčíková - Štěpánov n. S., Pavel Kadlec - Dalečín, Vlastimil Tvarůžek – 

Strážek, Josef Smolka – Rozsochy, Vlastimil Husák - Ubušínek) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 1/2018 

3. GDPR – školení, nový úvazek 0,4 na pověřence 

4. Diskuze a další organizační záležitosti – Letní kino, Bystřicko čte dětem 

5. 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 

2. Hospodaření MB 

• L. Pokorný seznámil přítomné s rozpočtovou změnou číslo 1 v roce 2018 (příloha č. 1), která 

se týká zejména změn v souvislosti s podpisem nového dodatku ke smlouvě na zajištění 

projektu Center společných služeb. Dodatkem č. 3 se v rámci CSS zřizuje funkce pověřence pro 

ochranu osobních údajů, na jehož plat bude Mikroregion dostávat finanční příspěvek ze strany 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.2/18 

 



SMO ČR. Jedná se o úvazek 0,4, na který bude SMO přispávat maximálně částkou ve výši 

14 640 superhrubého měsíčně. Změny v této souvislosti se projeví na straně příjmů i výdajů. 

Dále se rozpočtová změna týká navýšení rozpočtu v příjmové části celkem o 60 tis. Kč, což je 

dotace na promítání letního kina, kterou Mikroregion získal na základě žádosti v rámci realizace 

MA21 Kraje Vysočina. Na straně výdajů byla zavedena částka ve výši 36 202 Kč do rezervy, 

na této položce je nyní 64 375 Kč. Rozpočtová změna byla schválena všemi přítomnými bez 

výhrad.  

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

• Přítomní byli také informováni o proběhlém auditu hospodaření Mikroregionu Bystřicko, který 

proběhl dne 5.4.2018. Dle Závěrečné zprávy (příloha č. 2) při tomto přezkoumání hospodaření 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  

 

3. GDPR 

• V rámci tohoto bodu bylo krátce zrekapitulováno, že v následujících týdnech - koncem dubna a 

začátkem května - proběhnou celkem tři školení na téma zavedení GDPR v obcích a školách 

regionu. Těchto školení se mohou zúčastnit starostové, místostarostové, účetní obcí a také 

ředitelé a účetní školských zařízení. Školení proběhnou v termínech 20.4. a 25.4. pro obce a 

10.5. pro školy. Po těchto školeních bude zahájeno podepisování smluv na zajištění pověřence 

pro ochranu osobních údajů pro jednotlivé obce a školy prostřednictvím svazku. Obce i školy, 

které se smlouvu rozhodnou podepsat, budou prostřednictvím svazku sdílet jednoho pověřence, 

který obcím i školám pomůže nastavit pravidla evropského nařízení a zavede opatření na 

ochranu osobních údajů v jednotlivých organizacích, které osobně navštíví.  

4. Diskuze a další organizační záležitosti 

• Letní kino 

Vzhledem k tomu, že je polovina dubna, provedou v následujících týdnech zaměstnanci 

Mikroregionu výběr filmů na promítání letního kina, který bude obcím zaslán začátkem května. 

Obce si tedy již nyní mohou hlásit termíny promítání a v návaznosti na to i filmy samotné. 

Mikroregion bude mít k dispozici dvě sady na promítání. Přítomní byli také upozorněni na to, 

že se letos mění systém financování a že svazek bude nově přispívat na jednu licenci maximálně 

částku 2000 Kč. Mimořádný členský příspěvek bude činit 600 Kč na jeden film, zbylé náklady 

jdou vždy za obcí.  

• Bystřicko čte dětem 

Pro letošní rok je akce téměř u konce, zbývá poslední čtení a dodat vyúčtování z několika obcí. 

Po ukončení veškerých aktivit bude do konce června podáno vyúčtování dotace na Kraj 

Vysočina. Před několika dny proběhlo také velké čtení na Edenu, kterého se účastnil i hejtman 



Kraje Vysočina. Tohoto čtení se zúčastnilo cca 100 dětí z bystřických škol a mělo u nich velký 

úspěch. Děti si kromě dárečků od společnosti E.ON ze čtení odnesly také zajímavé informace o 

tom, jak fungují chytrá města, informace o elektrickém vedení v krajině a v neposlední řadě si 

také vyslechly besedu o letošních zimních olympijských hrách a jejich zákulisí z úst lékaře 

novoměstské nemocnice, který se olympiády zúčastnil jako lékař našeho olympijského týmu.   

5. Závěr jednání 

 

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

 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Benová 


