
 

 

 

21. 2. 2017 v 14:00 hod., kancelář starosty obce Rožná 

Přítomní: 

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

Mgr. Ladislav Stalmach – Vír, PaedDr. Šárka Kunčíková - Štěpánov n. S., František Skalník – 

Ždánice) 

* Z důvodu přebírání funkce starosty Rozsoch se účastnil schůze jak nový starosta Josef Smolka, 

tak bývalý starosta a současný místostarosta Augustin Holý 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – návrh Rozpočtu 2017 

3. Nákup nového MB vybavení – hrad, stan (podmínky půjčování) 

4. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko 

- činnost CSS, nákup nového vybavení a systému Codexis pro MB, Rozpočet 2017, MAS Zubří 
země (Zemanová), host z MěÚ – doprava, finance, stavební; Memorandum o zachování tmavé 
noční oblohy, Schválení inventarizace 

5. Diskuze a další organizační záležitosti – Aktualizace pravidel Nositel tradic, Sdílení majetku 
obcí (poplatky za půjčení), systém Codexis (vyhodnocení dotazníku), První pomoc (termíny), 
Vzdělávání starostů (témata) 

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 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: 5     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.1/17 

 



2. Hospodaření MB 

 L. Pokorný seznámil přítomné s připravovaným rozpočtem Mikroregionu. Postupně byly 

projednány jednotlivé položky. Položka pro společné vybavení DDHM je připravena pro nákup 

nového skákacího hradu a party stanu, který bude půjčován obcím. V případně přiznání dotace 

na letní kino 2017 bude také zakoupeno druhé ozvučení. Navržený rozpočet je tedy připraven 

ke schválení členskou schůzí MB.  

3. Nákup nového MB vybavení 

 L. Pokorný seznámil přítomné s připravovaným nákupem nového vybavení Mikroregionu. 

Následně předal slovo V. Palečkové, aby starosty více seznámila s připravenou nabídkou stanů 

a hradů.  Pro tuto schůzi byla nachystaná nabídka dle předchozích požadavků z minulé členské 

schůze, kde byl dán finanční limit.  

 Nejdříve byla zahájena diskuze ohledně výběru vhodného skákacího hradu, který by byl 

dostatečně velký i na větší akce, které obce pořádají. Nabídka obsahovala 4 typy skákacích 

hradů v cenové relaci od 65000 do 102 000 Kč. Přítomní starostové se po porovnání všech 

hradů domluvili, že budou na členské schůzi navrhovat ke koupi hrad „Skluzavka Indián“ v ceně 

necelých 102 000 Kč. Předsednictvo také navrhlo nechat vytvořit na nový skákací hrad logo 

Mikroregionu Bystřicko, tuto možnost prověří V. Palečková. Na schůzi bude také diskutováno, 

kde bude majetek umístěn a uložen.  

 Následně byl vybírán vhodný party stan, který bude splňovat požadavky obcí. Rozměr byl více 

méně dán již z minulé schůze, a to 6x12 m. Starostové vybírali ze čtyř možností, nakonec se 

rozhodli, že budou doporučovat první možnost party stanu v ceně 28 400 Kč a rozměru 6x12 

m, který by měl být vybaven pevnější konstrukcí.  

 Dále bylo také dohodnuto, aby byl vytvořen řád půjčování (souhrn podmínek), který bude 

platný vždy od doby podpisu výpůjčky majetku až po jeho vrácení. Po každé výpůjčce proběhne 

kontrola, zda je stan i hrad kompletní. Počítat také musíme s náklady na bedny, které budou 

potřeba pro snadné přemístění stanu a zamezení jeho poškození během přepravy a 

manipulace. Projednáno také bude, zda by nebylo vhodné mít ke stanu zajištěn vhodný 

personál, který by byl proškolen ohledně jeho montáže. 

 Posledním tématem tohoto bodu byla cena půjčení. Předsednictvo MB bude navrhovat 

půjčovné za party stan 1 000 Kč a za skákací hrad(nový) v rozmezí 1 500 – 2 000 Kč. 

4. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko 

 



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

schůzi. Bude se jednat zejména o novou agendu, kterou by CSS pro starosty mohlo zajišťovat 

v případě jejich zájmu. 

 Dalším tématem tohoto bodu byl systém Codexis. Z přítomných mají tento systém Rozsochy a 

Štěpánov nad Svratkou. Rozsochy hodnotí systém jako velmi dobrý a vždy aktuální, navíc je i 

intuitivně vytvořen. Štěpánov zastává stejný názor, paní starostka potvrzuje, že je vždy aktuální 

a téměř denně využíván, navíc z něj všechny výstupy vytisknout. Na členskou schůzi bude 

připraven seznam obcí, které systém již mají včetně doby zakoupené licence a nákladu na 

systém. Poté bude dohodnuto, zda se systém zakoupí do kanceláře Mikroregionu. Většina 

přítomných, stejně jako to vyplynulo z proběhlého online výzkumu, je pro.  

 Velmi krátce bylo pohovořeno o návrhu rozpočtu na rok 2017, který bude více rozebrán až na 

členské schůzi a následně schválen. 

 Předseda L. Pokorný informoval starosty o účasti paní Zemanové z MAS Zubří země, která chce 

starosty informovat o novinkách, které v současné době probíhají. Padnout by mohly také 

první termíny výzev. 

 Jedním z bodů byl také projekt „Memorandum o zachování tmavé noční oblohy“. Na 

předsednictvu byla podána jen základní informace a více o projektu se starostové dozví až na 

členské schůzi, kam bude pozván iniciátor projektu pan Zítra a pan Pavel Suchan.  

 Posledním projednávaným bodem byl host na členskou schůzi z MěÚ Bystřice n. P., jelikož 

členové předsednictva nenašli velmi důležité aktuální téma, které by bylo třeba probrat, bylo 

rozhodnuto, že L. Pokorný obvolá některé představitele odborů z MěÚ a zjistí, zda v některých 

oblastech nejsou momentálně zveřejněny nebo připravovány nějaké novinky v legislativě, o 

kterých by měly být obce informovány.  

5. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

 Prvním bodem diskuse byla aktualizace pravidel udělování titulu Nositele tradic. Zde bylo 

objasněno, proč je třeba pravidla trochu změnit a že se nejedná o soubor závazných pravidel, 

ale spíše o jakési doporučení, kterým se komise může a nemusí řídit. Nepůjde o žádnou zásadní 

změnu, jen o upřesnění. Pravidla Nositele tradic se budou projednávat až na další schůzi po 

schválení pravidel od paní Zamazalové. V zásadě však půjde jen o upřesnění dosud platných 

pravidel a o jejich mírnou aktualizaci.  

 Dalším bodem předsednictva bylo sdílení majetku obcí. Tento bod přítomným objasnila paní 

Palečková společně s paní Kolářovou, které vysvětlily účel sdílení majetku a jeho výhody. 

Prozatím byla na webu vytvořena tabulka majetku, kde je zanesen majetek Mikroregionu, 



který je k dispozici všem obcím. Do budoucna by měla být tabulka doplněna o další majetek a 

sloužit jako zdroj informací, co lze od jaké obce půjčit. Domluva by poté měla být individuální. 

 Posledním bodem diskuse byla informace o možnosti bezplatného absolvování kurzu první 

pomoci. V současné době je již zahájeno jednání o termínech tohoto kurzu, který bude pro 

starosty připravovat paní doktorka Brodinová. Další postup bude zjištění zájmu a následné 

vypsání termínů první pomoci. Předpokládaný termín je duben, květen ideálně ve dnech úterý 

nebo čtvrtek odpoledne. 

 

6. Závěr jednání 

 

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

 

 

 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Palečková 

 


