
 

 

 

 

8. 8. 2017 v 14:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice nad Pernštejnem 

Přítomní: 

• 7 zástupců členských obcí (Josef Smolka – Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, Vlastimil 

Tvarůžek – Strážek, Josef Vojta – Bystřice nad Pernštejnem, Pavel Kadlec – Dalečín, Mgr. 

Ladislav Stalmach – Vír, František Skalník - Ždánice) 

Program 

1. Zahájení 

2. Návštěva zástupců Sdružení měst a obcí Vranovského regionu – termín 6.-8.9.2017, 

sestavení programu, dar 

3. Hry bez hranic – 16.9.2017, nákup cen, triček, placek a medailí 

4. Dotace MA21 – schválení koordinátora, neformální skupiny 

5. Hospodaření – rozp. změna č. 5/2017 

6. Diskuse a další organizační záležitosti - Nositel tradic (předání), nákup zemního plynu, obaly 

na vybavení MB (stan, trampolína), uskladnění hradu 

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 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 

 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.4/17 

 



2. Návštěva zástupců Sdružení měst a obcí Vranovského regionu 

• L. Pokorný seznámil přítomné s navrhovaným programem návštěvy zástupců vranovského 

regionu ze Slovenska. Tato návštěva by se měla uskutečnit v termínu od 6. do 8.9. 2017, dorazit 

by měli zástupci obcí ze Slovenska v počtu 10 – 15 osob. Počet bude upřesněn dle zaslaného 

programu tohoto setkání. Ubytování je zajištěno ve Sporthotelu v Bystřici nad Pernštejnem. 

Program setkání byl na schůzi značně diskutován, ale nakonec byla jeho podoba stanovena 

takto: 

Středa: příjezd Slováků v podvečer, ubytování v Bystřici nad Pernštejnem, večeře a společné 

přivítání – domluví zástupci Mikroregionu Bystřicko (pravděpodobně přípitek a společný raut).  

Čtvrtek: Po snídani odjezd do Nového Města na Moravě, kde proběhne prohlídka Vysočina 

arény s možností zapůjčení kol nebo kolečkových lyží a střelbou na biatlonové terče (zajistí 

předseda DSO). Následovat bude oběd (Ski hotel, Penzion Vrchovina apod. – bude prověřeno  

zaměstnanci MB) a poté se přesuneme na fotbalové hřiště do obce Rozsochy, kde bude probíhat 

přátelské fotbalové utkání Češi versus Slováci, pro ostatní bude připraven discgolf (zajistí obec 

Vír). K dispozici bude zázemí fotbalového družstva z Rozsoch a občerstvení v místní hospodě. 

V případě zájmu bude možné využít i místní tenisové kurty. Na večeři se všichni přesunou do 

sklípku do Zvole nad Pernštejnem, kde bude zajištěna ochutnávka vín a večerní raut.  

Pátek: Po snídani, cca kolem 9 hodiny proběhne návštěva rozhledny v Karasíně, následně bude 

zasazen strom přátelství v místním lese u hájenky. Při této příležitosti seznámí pan Juračka z 

místního lesního společenství návštěvníky s krátkým výkladem o místních lesích a myslivosti – 

domluví Josef Vojta. Po obědě v Bystřici nad Pernštejnem proběhne rozloučení se Slováky.  

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

• Dále bylo dohodnuto, že naše členské obce obdrží email s výzvou, aby nahlásily v jakém počtu, 

kdo a kdy se bude tohoto setkání účastnit. Dle toho budou poté domluvena převozová auta 

z obcí. 

3. Hry bez hranic 

• Letošní ročník Her bez hranic se uskuteční dne 16.9.2017 v Dolní Rožínce na místním 

fotbalovém hřišti. Celá akce začne od 13:30 hodin, kdy proběhne slavnostní zahájení a nástup 

soutěžních družstev. Libor Pokorný přítomné informoval o tom, že se společností Žďas 

předběžně vyjednal sponzorský dar ve formě nějakého občerstvení a dárkových předmětů 

oplátkou za možnost prezentace letáčků firmy na této akci. Konkrétní podoba sponzoringu je 

stále v jednání. Ostatní občerstvení bude zajištěno fotbalisty z Dolní Rožínky, kteří stejně jako 

každý rok ostatní pořadatelé získají sponzorský dar od Mikroregionu Bystřicko ve výši 5000 

Kč.  

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



• Dále bylo stanoveno, že obce účastnící se těchto her, musí do konce týdne, tzn. do 11.8. nahlásit 

velikosti triček pro své soutěžící, aby je bylo možné dát do výroby. Trička budou jako každý 

rok opatřena logem Her s uvedením data. Pro pořadatele budou použita univerzální trika 

z loňského roku s tím, že se v případě potřeby nechají vyrobit některá rezervní. Detailní 

informace ohledně průběhu Her bez hranic obdrží zúčastněné obce v zápisu z organizační 

porady. Ostatní obdrží pozvánku na Hry s plakátkem.  

• Výběr dárkových předmětů pro soutěžící s logem letošních Her bude zajištěn zaměstnanci 

Mikroregionu Bystřicko stejně jako objednávka triček, kteří v tomto směru mají volné ruce. 

Limit na pořízení je 25 000 Kč.  

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

4. Dotace MA21 

 

• V tomto bodě Veronika Benová informovala přítomné o nutnosti zvolit nové představitele 

v rámci zapojení našeho Mikroregionu do realizace Místní agendy 21, která prostřednictvím 

Kraje Vysočina našemu DSO poskytuje dotaci na pořádání Putovního letního kina.  

• Na pozici koordinátor MA 21 byla místo Ing. Zemanové navržena Mgr. Veronika Benová, 

manažerka a správkyně Mikroregionu. Návrh byl jednohlasně schválen.  

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

• Zodpovědným politikem pro MA21 byl opětovně navržen a následně zvolen pan Libor Pokorný, 

předseda DSO.  

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

• Dále bylo voleno a odsouhlaseno nové složení Neformální skupiny pro MA21 ve složení: 

Vlastimil Husák za obec Ubušínek, Mgr. Ladislav Stalmach za obec Vír, PeadDr. Šárka 

Kunčíková za Český svaz žen, Vlastimil Tvarůžek za SDH Meziboří, Josef Smolka za TJ 

Rozsochy, František Skalník za obec Ždánice, Ing. Pavel Kadlec za obec Dalečín a Mgr. Josef 

Vojta za Centrum Eden s.r.o. jako zástupce komerčních subjektů.  

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

 

5. Hospodaření Mikroregionu 

 

• Libor Pokorný předal slovo V. Benové, která přítomné seznámila s Rozpočtovou změnou číslo 

5/2017 (příloha č. 1). Tato rozpočtová změna se na straně příjmů týká zejména přesunu částky 

50 000 Kč z položky neinvestičních darů na položku konsolidovanou s označením transfer KV. 

Jedná se o částku na Čtení dětem 2017, které bylo vyúčtováno, schváleno Krajem Vysočina a 

proplaceno na náš účet. Dále byla navýšena položka příjmů z pronájmů movitých věcí, zde 



došlo k navýšení o 10 000 Kč. Poslední změna na straně příjmů se týkala zavedení nové položky 

příjmy z poskytnutí zboží a služeb, kde byla zaveden částka 8 500 Kč za licence na promítání 

4. filmů v obci Velké Janovice, ve Štěpánově nad Svratkou a také v obci Bobrůvka, které byla 

poskytnuta pomoc s objednávkou. Dále zde byl také zavede mimořádný členský příspěvek za 

dvě zbývající obce a dar od společnosti Stavebniny Zeman na HbH 2017. 

• Na straně výdajů došlo k rozdělení jedné položky na letošní Hry bez hranic do dvou položek. 

Jedna položka se týká nákladů za materiál ve výši 27 000 Kč, druhá položka neinvestičních 

transferů spolkům na občerstvení ve výši 5000 Kč. Navýšení proběhlo také u položky nákup 

ostatních služeb (Slováci) o 20 000 Kč. Také zde byl zaveden finanční dar za Nositele tradic ve 

výši 7500 Kč a o 1000 Kč zvednuta finální částka na realizaci letního kina.  

• Všechny výše uvedené změny byly jednohlasně odsouhlaseny.  

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

6. Diskuse a další organizační záležitosti 

• Nositel tradic Bystřicka – letošní ocenění bude AO Jiskra Vír, z.s. předáno při příležitosti 

letošního ročníku Malého svrateckého maratonu, který se poběží dne 26.8.2017 od 15:00 hodin 

v obci Vír. Až bude znám přesný čas a podrobný program předání, bude vytvořena pozvánka na 

tuto slavnostní akci, která bude rozeslána ostatním členským obcím a zveřejněna 

prostřednictvím webových a FB stránek DSO. 

 

• Majetek MB – vzhledem k tomu, že se pořízené obaly na stan a trampolínu začaly rozpadat, je 

nutné zvážit pořízení a výrobu nových. Z obce Vír padl návrh na vytvoření dřevěných beden, 

které by sloužily na uskladnění a přenos. Tyto bedny si obec Vír nechala také vyrobit na svůj 

stan a jsou s nimi spokojeni. Jediným problémem je, že jsou příliš těžké a nákladné (zhotovení 

stálo 10 000 Kč), navíc jednu bednu přemísťuje až 6 osob. Pro účely Mikroregionu by musely 

být tyto bedny vyrobeny ve větším počtu kvůli snadnější manipulaci. Starosta Strážku také 

navrhnul kontaktovat pana starostu z obce Radkov, která si tyto bedny také chtěla nechat 

zhotovit pro svůj stan. Bude prověřeno zaměstnanci MB. Starosta Strážku ještě prověří možnost 

zisku beden na sklo.  

• Starostou Víru bylo také navrženo pořízení mobilního pódia pro DSO, ale tato možnost byla 

zatím odložena na další diskuze vzhledem k vysoké pořizovací ceně.  

• Závěrem byla starostou Strážku otevřena diskuze ohledně pošty Partner a střídaček v době 

dovolených a pracovní neschopnosti. Bohužel z přítomných obcí tuto problematiku řeší již jen 

obec Rožná, která je se Strážkem dlouhodobě v kontaktu a dle svých možností svoji střídačku 

již obci půjčuje. Strážek je bohužel nyní v situaci, kdy nemůže sehnat žádnou náhradu a je 

ohrožen penalizací na základě zákona, který neumožňuje mít poštu ani jeden den zavřenou. 



Práci střídačky však může vykonávat pouze kvalifikovaná osoba s hmotnou odpovědností. 

Pokud by tedy některá obec o někom věděla, žádáme tímto o sdílení a případnou pomoc.  

 

7. Závěr jednání 

 

• Předseda L. Pokorný poděkoval závěrem všem za účast na dnešní schůzi předsednictva a 

ukončil ji. 

 

 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

 

Zapsala:  

 

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Benová 


