
 

 

 

30. 5. 2017 v 14:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice nad Pernštejnem 

Přítomní: 

• 6 zástupců členských obcí (Josef Smolka – Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, PaedDr. Šárka 

Kunčíková - Štěpánov n. S., Vlastimil Tvarůžek – Strážek, Josef Vojta – Bystřice nad 

Pernštejnem, Pavel Kadlec - Dalečín) 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 2/2017, Účetní závěrka za rok 2016, Mimořádné 

členské příspěvky za rok 2017 – Letní kino, Bystřicko čte dětem 

3. Nákup nového MB vybavení – nové ozvučení, pravidla pro půjčení skákacího hradu a 

navrhovaná cena pronájmu 

4. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko 

- Projekt CSS (činnost) + dotazník spokojenosti + analýza přínosů + nová aktivita VZMR 

- nákup nového vybavení – pravidla skákací hrad, cena půjčení, nové ozvučení 

- host z MěÚ – zákon o rozpočtové odpovědnosti (paní Jurošová), přestupky (paní Špatková), 

novela stavebního zákona (paní Juračková) 

- paní Slezáková (MV – nové informace k vyhláškám), paní z E.ONu (nová oblastní ředitelka) 

- Nositel tradic (změna pravidel, schválit letošního Nositele a příspěvek) + přehled sportu na 

výstavu 

- Schválení Závěrečného účtu za rok 2016, Mimořádné čl. příspěvky za rok 2017, Účetní závěrka 

(info o schválení) 

- Aktivity MB - Hry bez hranic – konečný termín, účastníci; Letní kino – ozvučení, výběr filmů; 

Bystřicko čte dětem – vyúčtování 

- Změna stanov Mikroregionu – per rollam  

5. Diskuse a další organizační záležitosti  

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 14:10 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.3/17 

 



• L. Pokorný přítomné seznámil s programem zasedání a vyvolal hlasování o schválení programu. 

Program byl jednohlasně schválen. 

Hlasování:  Pro: 6    Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

2. Hospodaření MB 

• L. Pokorný seznámil přítomné s Rozpočtovou změnou č. 2/2017 (příloha č. 1). Jedná se o změnu 

související především se změnami financování projektu CSS v souvislosti s podpisem Dodatku 

ke smlouvě o vzájemné spolupráci se SMO ČR. V rámci podpisu Dodatku se naše DSO nově 

zapojilo do realizace nové aktivity – veřejné zakázky malého rozsahu, což prakticky znamená 

navýšení úvazků i mzdových výdajů a výše spoluúčasti v projektu na jedné straně, ale také větší 

příspěvek na mzdy zaměstnanců od SMO ČR na straně druhé. Rozpočtová změna také souvisí 

se schválením poskytnutí finančního daru kapele Jásalka ve výši 5000 Kč, který schválila 

členská schůze dne 20.4.2017. Poslední změna se týká zavedení položky cestovné, kde byly 

vyčleněny 2000 Kč na uhrazení čtyřdenní pracovní cesty zaměstnanců DSO.  

Bylo vyvoláno hlasování o schválení Rozpočtové změny č. 2/2017 

Hlasování:  Pro: 6    Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

• Dále byly přítomní seznámeni s obsahem Účetní závěrky za rok 2016 (příloha 2), kde 

nejvýznamnější část výnosů tvořily členské příspěvky obcí 2016 a příspěvky od SMO ČR na 

mzdové náklady roku 2016. Významnou část výnosů tvořily také dotace na společné aktivity 

DSO (Kraj Vysočina, dar E.ON). Co se týká nákladů největší položku v rozpočtu tvořily 

mzdové výdaje, výdaje na zajištění společných akcí jako je Čtení dětem, Letní kino apod. 

Celkový výsledek hospodaře je za rok 2016 – 15 323,2 Kč. Náklady tedy byly celkem vyšší než 

výnosy, ale schodek byl čerpán z přebytku z minulého roku, který činil 207 557,07 Kč. Bylo 

tedy přistoupeno ke schvalování Účetní závěrky.  

• Hlasování:  Pro: 6    Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

Předsednictvo Mikroregion Bystřicko jednohlasně schvaluje Účetní závěrku za rok 2016 

ve smyslu vyhlášky č. 220/2013 Sb., včetně znění protokolu o schválení Účetní závěrky 

(příloha 3).  

• V rámci dobré praxe z minulého roku bylo také dohodnuto, že na členskou schůzi koncem 

června již bude připraven přehled Mimořádných členských příspěvků za rok 2017 – Letní kino 

a Čtení dětem, aby měl Mikroregion dostatek financí na úhradu licencí na provoz letního kina. 

Jedná se o konsolidovanou položku, proto se musí řešit současně s obcemi.  

3. Nákup nového MB vybavení 

• Přítomní byli seznámeni s tím, že se v letošním roce podařilo získat větší dotaci na provoz 

letního kina. Běžně byla Krajem Vysočina poskytována dotace ve výši 40 000 Kč, letos díky 



splnění určitých kritérií MA21 byla přislíbena dotace ve výši 60 000 Kč. Z této dotace bude 

tedy pořízeno druhé ozvuční. V této souvislosti byl osloven pan Macháček, místní prodejce 

hudebních nástrojů, aby Mikroregionu zaslal nabídku podobného ozvučení, jaké již DSO 

zakoupilo v minulých letech. Nabídka obsahovala totožné ozvučení, které je však v novější a 

výkonnější verzi. Jedná se o zařízení PEAVEY Escort 5000W/Stand (příloha 4). Předsednictvo 

jednohlasně schvaluje nákup tohoto zařízení za celkovou cenu 22 990 Kč + doprava.  

• Hlasování:  Pro: 6    Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

• Předsednictvo bylo také seznámeno s obsahem pravidel pro půjčování skákacího hradu (příloha 

5) – do těchto pravidel bude doplněna výše půjčovného. Po kratší diskuzi byly navrženy stejné 

ceny i podmínky jako si členská schůze stanovila pro půjčování nového party stanu. Pro členy 

DSO a obecní organizace v rámci Mikroregionu je členské schůzi doporučeno ke schválení 

půjčovné ve výši 1500 Kč, pro ostatní externí subjekty mimo DSO ve výši 3000 Kč. Starosta 

Strážku ještě navrhnul před schválením prověření, zda jiné obdobné organizace mají ceny 

půjčovného stanoveny obdobně nebo zda jsou naše ceny příliš odlišné. Bude prověřeno na 

členskou schůzi. 

4. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko 

 

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

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

zajišťovat v případě jejich zájmu. Jednalo by se však na počátku spíše o metodickou pomoc a 

konzultace. 

• Dalším bodem v rámci přípravy schůze bylo projednání navrhovaných hostů. Bylo tedy 

stanoveno, na základě požadavků přítomných starostů, že bude na schůzi pozvána paní Ing. Jana 

Jurošová, vedoucí odboru Financí a obecního živnostenského úřadu MěÚ Bystřice n. P., aby 

starosty informovala o novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. Dále bude na schůzi pozvána 

paní Ing. Stanislava Juračková, z odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ BnP, která 

starostům podá informace ohledně novely stavebního zákona. Vše by mělo být podáno 

přehledně a bodově. Jako poslední dva hosté byl schválen zástupce MV z Jihlavy paní 

Slezáková, která má pro starosty připraveny některé aktuální informace a brožurky, a paní 

Zuzana Oujezdská, nová oblastní manažerka společnosti E.ON, která se chce místním starostům 

představit.  

• Dále budou na členské schůzi projednány všechny aktivity Mikroregionu Bystřicko jako je 

Vyúčtování letošního ročníku Čtení dětem, Letní kino – zejména připomenutí nahlášení 

letošních filmů a nákup nového ozvučení, Hry bez hranic (termín byl stanoven Předsednictvem 

na 16.9.2017 z toho důvodu, aby se termín nekryl s pořádáním dětské hasičské ligy) apod.  

Projednána a následně schválena budou nová pravidla pro půjčování skákacího hradu a navržené 



ceny půjčovného, dále letošní Nositel tradic (Jiskra Vír, změna v pravidlech a výstava týkající 

se sportu na Bystřicku) a změna ve Stanovách DSO –  bude přidáno hlasování per rollam.  

• Termín členské schůze byl stanoven na středu 21.6.2017 ve Štěpánově n. S.  

5. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

• První bod diskuze se týkal letošní návštěvy Slováků u nás v regionu. Bylo dohodnuto, že jim 

bude nabídnut termín 31.8.-2.9.2017 nebo termín 7.-9.9.2017, tedy čtrnáct dnů před konáním 

Her bez hranic. Termín telefonicky zjistí Libor Pokorný, který na Slovensko zavolá a domluví 

se s nimi, zda jim některý vyhovuje. Dále bude také zjištěn jejich počet, aby bylo možné 

objednat ubytování (pravděpodobně Hájenka v Karasíně). V rámci programu bylo navrženo, že 

by se dala zajistit prohlídka soukromého zemědělství na Mitrově a ve Strážku, případně 

prohlídka železáren ve Štěpánově apod. Bude dořešeno na schůzi v červnu. 

• Dalším bodem byla diskuze ohledně Pošty Partner, kterou otevřel starosta Strážku. Jednalo se 

zejména o problematiku střídaček na těchto poštách. Bude diskutováno pravděpodobně na 

členské schůzi, kde se obce pokusí dojít ke vzájemné spolupráci, kde by si sdílely jednoho 

zaměstnance.  

• V posledním bodě diskuze zmínil starosta obce Rozsochy, že si Mikroregion Bystřicko bude 

muset najít novou účetní, protože paní Jarošová, která dosud zpracovávala účetnictví v rámci 

pracovní doby obce Rozsochy - za roční poplatek 24 000 Kč, bude muset od roku 2018 převzít 

agendu po své kolegyni, která odchází do důchodu. Tento problém bude tedy řešen na členské 

schůzi, kde budou starostové vyzváni, aby se případně zeptali svých účetních. Zaměstnanci 

Mikroregionu se také pokusí někoho zajistit.  

6. Závěr jednání 

 

• Předseda L. Pokorný poděkoval všem za účast a třetí schůzi předsednictva v roce 2017 ukončil. 

 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Palečková 


