
 

 

 

17. 1. 2019 v 13:30 hod., kancelář místostarosty měst Bystřice nad P. 

Přítomní: 

• 9 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, Ing. Pavel Kadlec – Dalečín, Vlastimil Husák – 

Ubušínek, František Skalník - Ždánice) 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – kontrola dotací z Kraje Vysočina, audit hospodaření 

3. Financování 2. poloviny roku 2019 – návrhy 

4. Ceník služeb – tvorba návrhu ke schválení na členské schůzi 

5. Bystřicko čte dětem - informace o realizaci 

6. Diskuse a další organizační záležitosti – chystaná školení a semináře pro obce (pro zastupitele, 
VZ – NEN) 

7. 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 13:30 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: 9     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

2. Hospodaření MB 

• L. Pokorný seznámil přítomné s proběhlou kontrolou získaných dotací za poslední dva roky 

z Fondu Vysočiny. Kontrola proběhla dne 14.1.2019 v sídle DSO. Při kontrole nebyly zjištěny 

žádné chyby ani nedostatky. Zápisy z kontroly je k nahlédnuté v kanceláři DSO.   

• Do datové schránky DSO byla doručena zpráva o Zahájení kontroly hospodaření za rok 2018. 

Audit proběhne dne 6.2.2019 v sídle obce Rozsochy v kanceláři účetní DSO.  
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3. Financování 2. poloviny roku 2019 

 

• V tomto bodě byli přítomní informováni o tom, že od poslední členské schůze se změnila 

situace v kanceláři Mikroregionu Bystřicko – obě současné zaměstnankyně budou odcházet na 

mateřskou dovolenou, což znamená, že bude nutné najít minimálně jednoho nového stálého 

zaměstnance jako záskok za paní Benovou, která měla ještě před projektem uzavřenou 

smlouvu na dobu neurčitou. Předsednictvu byl tedy představen návrh financování druhé 

poloviny roku 2019, který obsahoval několik variant. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Při současné situaci nemá pro DSO smysl, aby podepisovalo smlouvu na prodloužení projektu 

CSS ze strany SMO ČR.  

• Po projednání všech navrhovaných variant bylo domluveno, že by v kanceláři DSO měl zůstat 

jeden stálý zaměstnanec na celý úvazek, který bude obcím denně k dispozici. Aby byl zachován 

plynulý provoz kanceláře a určitá metodická pomoc ze strany současného zaměstnance, který 

bude muset nového zaměstnance zapracovat, bylo dále dojednáno, že paní Benová bude od 

září 2019 zaměstnána na 0,3 úvazku – provoz DSO, mzdová agenda a metodická pomoc. 

Výběrové řízení bude zveřejněno v únorových novinách – nástup je počítán na duben-

květen2019. Náklady na tyto zaměstnance budou rozpočítány také do více variant - na 

obyvatele, rovnoměrně pro všechny a dle velikosti obcí.  

• Z hlediska financování bylo také řešeno zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Starostové se shodli, že zajištění pověřence prostřednictvím svazku je pro obce výhodné. Po 

dohodě s panem Ing. Šnekem, který si stanovil určité podmínky, bylo dohodnuto, že náklady 

na jeho zajištění budou rozpočítány pouze mezi ty obce, které jeho služby využívají a budou 

samostatně odděleny od nákladů na zaměstnance svazku. Bude připraven návrh financování 

na základě velikosti obce a počtu subjektů, pro které bude služba zajištěna.  

 

4. Ceník služeb 

• L. Pokorný seznámil přítomné s navrhovaným ceníkem služeb (součást přílohy č. 2, poslední 

záložka), který byl již projednáván na prosincové schůzi. Starostové navzájem diskutovali 

zejména o tom, zda zachovat všechny položky, nebo zda více specifikovat zpracování žádostí. 

Někteří starostové mají služby od externích subjektů nastavené tak, že se platí za každou fázi 

zpracování, někteří to mají vše v jednom balíčku až do závěrečného vyúčtování. Při úspěšnosti 

dotace – při jejím zisku – poté platí ještě určitá procenta z výše této dotace nebo z celkových 

nákladů projektu. V ceníku jsou zatím navržena 2%. Ceník bude tedy ještě jednou projednán 

předsednictvem a navržen ke schválení na březnové schůzi s platností od 1.1.2019. 

 

 

 

 



5. Bystřicko čte dětem 

 

• Přítomní byli seznámeni s tím, že společnost E.ON opět poskytne finanční podporu na projekt 

ve výši 25 tis. Kč. Podmínkou je jako minulý rok zajištění reklamy, soutěž o knihy společnosti 

E.ON a také jedno velké společné čtení na Edenu, pravděpodobně za účasti herečky Marthy 

Issové.  

• V současné době sice ještě žádná čtení neprobíhají, ale první termíny se již blíží, proto kdo má 

termín v únoru, ať již začne chystat plakátky a zasílat je k nám ke zveřejnění. Důležité je také 

pamatovat na fotodokumentaci a loga sponzorů! Před čtením je nutné si u nás vyzvednout 

časopisy pro děti, knihy od E.Onu a potřebná loga.  

 

6. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

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

oblastí: elektronizace VZ a školení pro zastupitele obcí. O školení na elektronizaci, konkrétně 

NEN prakticky, zatím nikdo zájem neprojevil. Co se týče školení pro zastupitele v rámci 

projektu ESO, o kterém byli starostové informováni na členské schůzi v prosinci, někteří 

z přítomných projevili zájem pro své nové zastupitele. Na obce bude tedy opět zaslána výzva 

ohledně konání tohoto školení, jakmile bude nahlášen alespoň minimální počet účastníků, 

bude domluven termín - pravděpodobně duben.  

• Obcím bylo také připomenuto, že do konce února je vyhlášen příjem nominací na Nositele 

tradic pro rok 2019. Nominace jsou přijímány v kanceláři Mikroregionu nebo na Odboru 

školství a kultury u paní Svobodové na MěÚ.   

• V posledním bodě byl dotázán starosta Víru, jak pokračuje 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, propagační video a další materiály. Jakmile bude připraven dopis, který by 

měl jít ze strany Svazku, aby byla vyjádřena podpora všech obcí, měl by o tom být svazek 

informován a zajistit jeho odeslání a podpis. Dopis dodá starosta Víru.  

 

7. Závěr jednání 

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

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

Zapsala: ……………………………………... 

                 Mgr. Veronika Benová 


