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14. 10. 2021 v 16:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P. 

 
 

27 zástupců členských obcí (Bohuňov, Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Lísek, Moravecké Pavlovice, Nyklovice, 

Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Strachujov, Střítež, Štěpánov n. S., Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, 

Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice) 

Program  

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. MAP III – Akční plánování ORP Bystřice n. P.: 16:05h, aktivity projektu: neinvestiční a investiční stránky/strategický rámec 

– Ing. Jitka Zelená 

4. MAS Zubří země, o.p.s. – 16:10h, informace o plánované 7. výzvě PRV - Ing. Jarmila Zemanová 

5. Informace odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR – 16:20h: Ing. Anežka Slezáková, změny v rámci OZV 

6. 12. setkání starostů – prezentace činnosti CSS v období udržitelnosti + závěrečná zpráva CSS, realizace výstupů – seznam 

subjektů zajišťující rozvážku obědů na území DSO, dotazníkové šetření spokojenosti starostů s rozsahem a kvalitou 

poskytovaných služeb CSS 

7. Hospodaření MB: rozpočtová změně č. 3 – informace o schválení předsednictvem MB, informace o dílčím přezkoumání 

hospodaření DSO, návrh členských příspěvků na rok 2022 - schválení, GDPR – externí spolupráce pověřence pana Ing. Petra 

Šneka v roce 2022 (zachování výběru neinvestičního transferu od obcí 1x ročně), ceník služeb v roce 2022 

8. Majetek MB: přehled příjmů z pronájmu za vybavení od data pořízení, nákup nového malého skákacího hradu – prezentace 

návrhů, popř. schválení 

9. Mikroregionální akce: a) BČD – průběh akce, výběr neinvestičního transferu od obcí po ukončení akce 12.11.2021; podání 

žádosti o dotaci na další ročník (pravděpodobně v prosinci), reklamní spolupráce s EG.D; b) Dětská umělecká soutěž – výběr 

tématu pro 12. ročník, výzva – oslovení škol (zveřejnění v novinách Bystřicko – listopad 2021, oslovení škol), plán výstav; 

c) MA21 – Putovní letní kino: náklady akce, kritéria MA21 - 6. veřejné setkání zástupců Mikroregionu Bystřicko a neformální 

skupiny MA21 - vyhodnocení, návrhy a připomínky k letošním proběhlým akcím MB; vyúčtování dotace z MAS; d) Hry bez 

hranic 2021 – Věchnov 11.9.2021, náklady akce, informace o průběhu (změna pravidel), nevypsání dotace Jednorázové 

akce v roce 2021, předání poháru vítězi; e) Zrcadlení – 10. jubilejní ročník, ukončení soutěže dne 30.9.2021, slavnostní 

předání ocenění 13.11.2021; f) Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka – schválení pravidel a průběhu hlasování, oslovení 

obcí v rámci účasti v soutěži; g) Nositel tradic Bystřicka 2021– výzva v novinách Bystřicko (prosinec 2021) 

10. Diskuse a další organizační záležitosti: a) skládka Bukov - informace o provozu a cenách za svoz komunálního odpadu 

v roce 2022 v rámci TS Bystřice n. P.; b) GDPR – termíny školení pro obce a školy; c) společný nákup elektřiny; d) realizace 

zájezdu – dotace MMR není letos vyhlášena (Lednicko-valtický areál), posezení v lesním penzionu Podmitrov; e) stížnost 

obcí na nekvalitu pozemního vysílání po přepnutí na DVBT2 – aktuální informace od paní Kunčíkové; f) stolní kalendáře – 

nahlašování akcí do 15.10.2021; g) výsadba stromů na Bystřicku;, h) elektronická spisová služba pro obce; ch) nabídka 

města BnP – suť za odvoz (materiál vhodný k zásypům a k vyrovnání polních cest); i) volby do Poslanecké sněmovny – volná 

diskuse o průběhu, výsledcích voleb 

11. Závěr jednání 

 

Členská schůze se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz. prezenční listina. 
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Z Á P I S 

 

1. Zahájení 

Předseda Mikroregionu Bystřicko pan Pokorný zahájil členskou schůzi v 16:05h a přivítal všechny přítomné 

starosty i místostarosty, kteří svým podpisem potvrdili jak účast, tak i čestné prohlášení o bezinfekčnosti 

v rámci nákazy COVID-19. 

 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

Pan Pokorný dále seznámil přítomné s obsahem dnešní schůze dle zaslaného programu. Následně dal 

hlasovat o jeho schválení. Program byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 27    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

 

Členská schůze dále schválila zapisovatele paní Dočkalovou a ověřovatele zápisu pana Prudkého (starostu 

obce Rovečné) a pana Horáka (místostarostu města Bystřice nad Pernštejnem). 

Hlasování: Pro: 27    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

3. MAP III – Akční plánování ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Pan Pokorný přivítal prvního hosta členské schůze, paní Ing. Jitku Zelenou. Ta přítomné informovala o 

zahájení realizace projektu MAP III, který navázal na MAP II a od 07/2021 již běží pod názvem MAP III – Akční 

plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019551. 

Schválená dotace MŠMT/OP VVV je 3,1 mil. Kč na období 2021/2023. V projektu jsou zapojeny všechny školy 

ORP Bystřice nad Pernštejnem. Cílem MAP III je podpora proinkluzivního vzdělávání a podpora rovných 

příležitostí v oblasti školství. Základní vizí je stručně a krátce: VZDĚLANÉ BYSTŘICKO. Co se týká investičních 

záměrů škol, Ing. Zelená podala zprávu o aktualizacích Strategických rámců škol, o změnách a 

administrativních podmínkách; zřizovatelé škol základní informaci obdrželi v září 2021 a v listopadu 2021 

bude komunikace pokračovat. Projekt nedisponuje prostředky na podporu implementačních aktivit, přesto 

se podařilo získat i jiné zdroje financování a na školách bude probíhat např.: vzdělávání pedagogů/distanční 

výuka, technické školky, podpora cizích jazyků, besedy a semináře; pro žáky – soutěže, výukové 

programy/odborník do výuky – E.ON/ energetická gramotnost, Besip/dopravní bezpečnost, jiné projekty; 

trafostanice, elektrické rozvaděče. 

Závěrem pan Pokorný poděkoval paní Zelené za poskytnuté informace a předal následně slovo dalšímu hostu 

členské schůze. 

 

4. MAS Zubří země, o.p.s. 

Na jednání byla přítomna také ředitelka společnosti MAS Zubří země, paní Ing. Jarmila Zemanová, která 

představila nadcházející 7. výzvu PRV. V rámci své prezentace informovala o podporovaných aktivitách a 
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typových projektech pro období 2021–2027 v programových rámcích OPZ+ a OPŽP (příloha č.1). Starostové 

byli vyzváni k vyhodnocení potřebnosti svého území v těchto aktivitách a poskytnutí zpětné vazby pověřeným 

pracovníkům MAS pro navázání potenciální spolupráce. Dále byli přítomní také informováni o podpoře 

komunitní energetiky na venkově v budoucím období a o možném rozšíření činnosti MAS Zubří země, která 

by v případě zájmu mohla koordinovat rozvoj komunitní energetiky na území MAS a poskytovat metodickou 

podporu. K danému tématu proběhla krátká diskuse, která byla ukončena poděkováním od pana Pokorného 

(předsedy MB) za dosavadní spolupráci MAS Zubří země s obcemi, ale také občany a podnikateli na našem 

území. 

 

5. MVCR – informace o změnách v rámci OZV 

Posledním hostem členské schůze byla účast paní Ing. Anežky Slezákové, která přítomným starostům 

objasnila patřičné změny v rámci zákona o místních poplatcích pro rok 2022. Každá obec, která chce od 

příštího roku vybírat zmíněný poplatek za odpad, musí vydat novou OZV, a to i v případě, že mají vyhlášku 

novou, např. z minulého roku.  

Před konáním členské schůze byl obcím zaslán dokument k vytisknutí ,,Vzor obecně závazné vyhlášky obce o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“ (příloha č.2), do kterého si přítomní 

starostové poznamenávali informace o uvedených změnách. Paní Slezáková je následně provedla celým 

vzorem OZV dle jednotlivých článků v textu. Jakmile tedy budou mít obce vytvořený návrh vyhlášky (po 

stanovení výše sazby) pro rok 2022, je důležité ji zaslat paní Slezákové ke kontrole a zároveň s ní OZV 

prokonzultovat ještě telefonicky (tel.: 567 300 369, e-mail: anezka.slezakova@mvcr.cz). Po jejím 

odsouhlasení musí dále proběhnout schválení vyhlášky zastupitelstvem a následně musí být vyhláška 

vyvěšena 15 dní na úřední a elektronické desce, tudíž nejpozdějším termínem jejího schválení a zároveň 

vyvěšení je 15.12.2021. Schválenou vyhlášku musí obce zaslat ještě datovou schránkou na MVCR, které vydá 

stanovisko k tomu, že vyhláška nebyla shledána s rozporem. 

Paní Slezáková dále informovala o probíhajících školeních ke Sbírce právních předpisů, ke kterým nám 

v nejbližší době zašle harmonogram. Obce tak mohou získat další potřebné informace v rámci dané 

problematiky. 

 

6. 12. setkání starostů 

Dalším bodem jednání bylo 12. setkání starostů, kde paní Dočkalová stručně informovala o činnosti CSS 

v období udržitelnosti (příloha č.3), které bude mj. oficiálně ukončeno ke dni 31.10.2021. CSS Bystřicko musí 

následně do 15.11.2021 vypracovat Závěrečnou zprávu o roční udržitelnosti.  

V dalším bodě jednání shrnula veškeré výstupy z oblasti sociálních potřeb, jejich fungování a realizace 

v dalších měsících. Paní Dočkalová sdělila také aktuální informace od paní Lukšové (MěÚ BnP – odbor 

sociálních věcí) v rámci plánovaného kulatého stolu dne 5.11.2021. Oficiální pozvánka by obcím měla přijít 

přímo od Kraje Vysočina. V souvislosti s komunitním plánováním ORP Bystřice n. P. byla mikroregionu zaslána 

socio-demografická analýza ORP Bystřice nad Pernštejnem k nahlédnutí (příloha č.4).  

mailto:anezka.slezakova@mvcr.cz
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Na závěr jednání byli starostové vyzváni k vyplnění dotazníku, kterým se ověřuje spokojenost s rozsahem a 

kvalitou poskytovaných služeb CSS. Výsledky dotazníku a podrobnější informace k průběhu 12. setkání 

starostů naleznete v zápise CSS (příloha č.5). 

 

7. Hospodaření MB 

Informace o schválení rozpočtové změny č.3  

Zástupci obcí byli dále seznámeni se schválením rozpočtové změny č.3 (příloha č.6), která byla již schválena 

předsednictvem MB. Uvedená rozpočtová změna se týkala na straně příjmů plateb za přefakturace v rámci 

akce Putovní letní kino a dále zaznamenávala příjmy za půjčování atrakcí a také příjmy dle ceníku služeb. Na 

straně výdajů se pak nacházely materiálové náklady v částce 13 tis. Kč, které souvisely s platbou za ručníky v 

rámci akce Hry bez hranic. Další nákladové položky v hodnotě 2 tis. Kč se týkaly navýšení nákladů na 

občerstvení související mj. také se soutěží Hry bez hranic. Dříve se proplácelo pořádající obci 5 tis. Kč, ale z 

důvodu vyššího počtu soutěžních družstev v letošním roce se tento příspěvek navyšoval na 7 tis. Kč. Další 

položka, rezerva v částce 82 112 Kč slouží pouze k vyrovnání rozpočtu. Schválení rozpočtové změny č.3 berou 

přítomní starostové na vědomí. 

 

Informace o dílčím přezkoumání hospodaření DSO 

Členské schůzi MB byla sdělena informace o uskutečnění dílčího přezkoumání hospodaření MB za období od 

1.1.2021-31.8.2021, které se konalo dne 4.10.2021 v Rozsochách, kde sídlí účetní MB, paní Jarošová. Během 

přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO je 

součástí přílohy č.7. Přítomní starostové berou toto stanovisko na vědomí. 

 

Návrh členských příspěvků na rok 2022 

Další bod schůze se zabýval návrhem členských příspěvků pro rok 2022 (příloha č.8). Na schůzi Předsednictva 

byla již navržena stejná výše členského příspěvku jak v minulém roce, tj. 62 Kč/ob. + strop (kompenzace) pro 

Bystřici n. P., který by činil v příštím roce pro každou obec 5 129 Kč/rok. Jeho výše je tedy opět o trochu nižší, 

a to z důvodu snížení počtu obyvatel u města Bystřice nad Pernštejnem.  

Většina starostů se ztotožňovala s uvedeným návrhem, proto dal pan předseda DSO pan Pokorný hlasovat o 

jeho schválení. Návrh členských příspěvků pro rok 2022 byl jednohlasně schválen.  

Hlasování: Pro: 26    Proti: 0   Zdržel se: 1   Nehlasoval: 0 

S platbou členských příspěvků i ostatních neinvestičních transferů obce na pokrytí služby GDPR a 

kompenzace za Bystřici n. P., prosím, vyčkejte na výzvu k platbě, která bude rozeslána prostřednictvím DS 

formou jednotlivých dopisů. 

Starostům bude opět pro lepší přehled vytvořena tabulka obsahující výběr jednotlivých členských příspěvků 

v roce 2022. Ta bude zaslána společně se zápisem z členské schůze (příloha č.9). 

V rámci schůze se dále řešila otázka navýšení mzdy pro účetní MB, paní Jarošovou. Ta má s přibývající 

agendou stále více práce, proto pan Pokorný navrhl členské schůzi navýšení její mzdy o 1 tis. Kč. Nově by tak 
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pobírala 7 tis. Kč (hrubá mzda), z původních 6 tis. Kč. Pan Pokorný dal hlasovat o navýšení mzdy paní Jarošové. 

Navýšení bylo jednohlasně schváleno. 

Hlasování: Pro: 27    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

GDPR – externí spolupráce pověřence pana Ing. Petra Šneka v roce 2022 

Součástí návrhu členských příspěvků byla také problematika GDPR, která je zajišťována pověřencem panem 

Ing. Petrem Šnekem. Ten v současné chvíli poskytuje služby pro celkem 58 subjektů, mezi kterými jsou jak 

členské obce, tak školy ORP Bystřice n. P. V současné chvíli ještě řešíme přistoupení ZŠ a MŠ Unčín. Celková 

částka 300 tis. Kč ročně, kterou hradíme pověřenci, bude tedy nově rozpočtena mezi 59 subjektů. Z tohoto 

důvodu dojde v roce 2022 k mírnému snížení příslušné částky u každé obce.  

Spolupráce s panem Šnekem byla již schválena v rámci návrhu členských příspěvků pro rok 2022. Společně s 

se zápisem budou obcím zaslány již aktuální částky neinvestičních transferů obce pro rok 2022 v rámci GDPR. 

Jak je již uvedeno výše, s platbou opět vyčkejte na výzvu k platbě, kterou obdržíte formou dopisu do své 

DS. 

 

Ceník služeb v roce 2022 

V rámci členské schůze se také řešilo nastavení ceníku služeb pro rok 2022 (již součástí přílohy č.8).  

Veškeré dotace pro obce zpracovává paní Benová, které je v současné době na mateřské dovolené. Před 

jednáním členské schůze obdrželi starostové obcí aktuální soupis fakturací dle uvedeného ceníku (viz. příloha 

č.10), aby bylo možné zhodnotit dané příjmy v průběhu roku. Příjmy v rámci dotační problematiky činí 

v současné chvíli cca 170 tis. Kč. Na prosincové schůzi bude tento soupis ještě aktualizován. 

Do ceníku služeb byla také zavedena nová položka týkající se pronájmu nového vybavení, tj. nůžkového stanu 

o rozměrech 3 x 4,5m v částce 500 Kč pro členy mikroregionu a 1 000 Kč pro nečlenské obce. 

Pan Pokorný dal hlasovat o schválení nové položky v ceníku a zároveň o jeho zachování pro rok 2022. Ceník 

služeb pro rok 2022 byl následně schválen. 

Hlasování: Pro: 26    Proti: 0   Zdržel se: 1   Nehlasoval: 0 

 

8. Majetek MB 

Přehled příjmů z pronájmu za vybavení  

V souvislosti s nákupem nového malého skákacího hradu byl od Předsednictva MB vznesen požadavek 

ohledně přehledu příjmů z pronájmu za veškeré vybavení MB od data jejich pořízení. Na schůzi byly tedy již 

projednávány jednotlivé položky u daných atrakcí (příloha č.11). 

Z uvedených příjmů tedy vyplývá, že se nám již téměř u všech atrakcí navrátila jejich počáteční investice. 

Z tohoto důvodu se dále zvažovala koupě nového malého skákacího hradu, který není v současné době již 

reprezentativní – po jeho obvodu se nachází řada děr a na celkovém dojmu hradu nepřidávají také stále se 

opakující plísně, které i při sebevětším vysušení nelze již zcela zlikvidovat. Při zakoupení dalšího hradu je tedy 

nutné také zhodnotit kvalitu materiálu související i s jeho následnou údržbou. 
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Nákup nového malého skákacího hradu  

Starostové obcí obdrželi před konáním členské schůze prezentaci různých (již kvalitnějších) skákacích hradů, 

které by mohl MB případně zakoupit (příloha č.12). Z uvedených variant starosty nejvíce zaujal skákací hrad 

Sultán (str.6-7), který disponuje také skluzavkou. Ta je zároveň umístěna pouze v prostorách hradu, tím 

pádem zůstávají děti po celou dobu uvnitř hradu (nevyjíždí po sklouznutí ven). Cena hradu je stanovena na 

55 tis. Kč + 3 tis. Kč za fukar vč. DPH. Rozměr hradu činí 5 x 5 x 4 m a je vhodný pro děti od 3-10 let. Hrad je 

určen pro cca 12 dětí. 

Další problematikou v rámci tohoto bodu bylo nastavení ceny za pronájem uvedeného hradu pro nadcházející 

sezónu. Z důvodu, že velký hrad o rozměrech 7x4x5m pronajímáme v současné době za 1500 Kč, byla 

navržena přítomnými starosty adekvátní částka 1 000 Kč za pronájem.  

Předseda MB dal hlasovat o zakoupení nového skákacího hradu Sultán a zároveň o stanovení ceny za jeho 

pronájem v hodnotě 1 000 Kč. Tento návrh byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 27    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

MB tedy zajistí nákup uvedeného skákacího hradu, aby jej bylo možné na jaře 2022 pronajímat obcím. 

 

9. Mikroregionální akce 
 

Bystřicko čte dětem 2021 

Paní Dočkalová seznámila přítomné starosty s průběhem akce Bystřicko čte dětem, která je aktuálně 

realizována do 12.11.2021. V současné chvíli tedy již probíhají poslední čtení (příloha č.13: Rozúčtování daru 

na jednotlivá čtení), která budou v nejbližší době také proplacena MB. 

Z tohoto důvodu se řešila dále otázka výběru mimořádného členského příspěvku, který je zároveň 

konsolidační položkou, kdy se daný příspěvek (700 Kč/čtení) vybírá od obcí v určitém období. Předseda MB 

dal hlasovat o výběru mimořádného členského příspěvku v rámci akce Bystřicko čte dětem. 

Hlasování: Pro: 27    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

MČP tedy musí zúčastněné obce schválit v průběhu měsíce listopadu. Samotná platba pak může 

proběhnout do konce roku 2021. Přehled výběru MČP je uveden v příloze č.14. 

 

Dle předběžných informací z KV se vypsání dotace ,,Regionální kultura“ plánuje již na prosinec 2021. Paní 

Benová tedy opětovně počítá se zpracováním žádosti v rámci zmíněné dotace. Následně by se oslovila také 

společnost EG.D, která je partnerem akce již řadu let. MB by následně vyzval obce a školy v souvislosti s účastí 

na akci. 

 

Dětská umělecká soutěž – 12. ročník 

Dne 24.9.2021 proběhlo na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem jednání odborné komise související 

s nadcházejícím 12. ročníkem dětské umělecké soutěže, kterou již tradičně pořádá mikroregion ve spolupráci 

s městem Bystřice nad Pernštejnem. Na programu jednání byl tedy výběr tématu a věcný a časový 

harmonogram dětské soutěže.  
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Z přednesených návrhů bylo nakonec vybráno téma s názvem ,,Zdravé Bystřicko“, které vystihuje současnou 

situaci spojenou s nákazou COVID-19 a zároveň nabádá k zdravému životnímu stylu a celkové péči o zdraví. 

Školy a obce budou o vypsání soutěže informovány v průběhu měsíce října. Výzva k soutěži bude také 

zveřejněna v listopadovém vydání novin Bystřicko. 

Příjem dětských prací bude tedy probíhat do 15.1.2022. Následně se již na únor plánuje výstava v Městském 

muzeu BnP a dále také výstava v kongresové budově KV v Jihlavě, jejíž realizace se uskuteční v dubnu 2022. 

 

MA21 – Putovní letní kino 

Další téma, které bylo na členské schůzi projednáváno, se týkalo akce Putovní letní kino. Paní Dočkalová na 

úvod shrnula celkové náklady akce, které činily v letošním roce cca 278 tis. Kč (příloha č.15). Tato částka byla 

již také přefakturována daným obcím. Pro rok 2021 nebyla vypsána krajská dotace MÍSTNÍ AGENDA 21 A 

ZDRAVÍ V KRAJI VYSOČINA, tudíž veškeré náklady za licence hradily zúčastněné obce. Akce se nakonec, i přes 

tuto nelehkou situaci, zúčastnilo 29 obcí a místních částí a proběhlo celkově 59 promítacích večerů. 

Náklady mikroregionu se týkaly pouze spoluúčasti v rámci dotace MAS Zubří země, která zahrnovala nákup 

další aparatury a nákup nůžkových stanů. Celkové náklady na vrub MB se tedy vyšplhaly na cca 40 tis. Kč.  

Konečné vyúčtování a podání žádosti o platbu zpracovala již paní Benová. 

V rámci plnění kritérií MA21 proběhlo dne 12.10.2021, již šesté, veřejné setkání zástupců Mikroregionu 

Bystřicko a neformální skupiny MA21. Splnění těchto kritérií je jednou z hlavních podmínek pro získání výše 

uvedené krajské dotace. Zápis z tohoto jednání naleznete v příloze č.16. 

 

Hry bez hranic 2021 

Letošní Hry bez hranic se uskutečnily dne 11.9.2021 v pořádající obci Věchnov, která se zároveň stala také 

vítězem celého sportovního klání. V rámci schůze se tak slavnostně předával, panu Pokornému z Věchnova, 

Putovní pohár doplněný o štítek se jmény vítězného týmu. Přítomní starostové pak dále pogratulovali obci 

k danému vítězství. 

Celá akce se dle zúčastněných starostů velice vydařila, a to i přes delší průběh celého klání až do večerních 

hodin. Z tohoto důvodu budeme muset do konání příštích Her nastavit nová pravidla, které budou stanovovat 

maximální počet her. V rámci většího počtu soutěžních družstev byl tedy pro letošní rok navýšen finanční 

příspěvek na občerstvení, a to z původních 5 tis. Kč na 7 tis. Kč.  

Hry bez hranic se dle výsledkové listiny pro rok 2022 uskuteční nově v městysu Štěpánov nad Svratkou, který 

obsadil nádherné 3. místo. Na druhém místě se umístila obec Dolní Rožínka, ve které se Hry konaly již v roce 

2017. 

Celkové náklady akce činily 61 tis. Kč, z nichž cca 31 tis. Kč půjdou na vrub MB (příloha č.17). V letošním roce 

jsme získali krajskou dotaci ,,Jednorázové akce“ v částce 17 tis. Kč a cca 12 tis. Kč bude přefakturováno obcím 

za outdoorové ručníky, které se objednávají jako dárek od obce pro soutěžící. 

V letošním roce nebyla prozatím dotace vypsána, tudíž v roce 2022 bude pravděpodobně většina nákladů 
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hrazena MB. V případě vypsání dotace začátkem roku, na aktuální rok 2022, bychom pochopitelně podali 

žádost o dotaci – paní Benová s přípravou počítá a vyhlášení programů pravidelně sleduje. 

 

Zrcadlení – 10. jubilejní ročník 

V rámci fotografické soutěže Zrcadlení poskytuje Mikroregion Bystřicko již pravidelně dar v hodnotě 10 tis. 

Kč, a to organizátorovi soutěže, kterým je spolek KUMŠT, z. s.  

V letošním roce se konal již 10. jubilejní ročník fotografické soutěže Zrcadlení, který probíhal do konce měsíce 

září 2021. 

Slavnostního vyhlášení výsledků se pravidelně zúčastňuje také předseda MB pan Pokorný. To letos proběhne 

dne 13.11.2021 od 15:00 hodin v budově VOŠ a SOŠ zemědělsko-technické Bystřice n. P. 

 

Soutěž Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2021 

Paní Dočkalová informovala přítomné o zhotovení vánoční baňky pro nadcházející 6. ročník soutěže, která je 

již tradičně předávána vítězi. 

V letošním roce se dle nových pravidel nesmí do soutěže přihlásit obec, která vyhrála tuto anketu již 3x. 

Chceme tak dát příležitost i ostatním krásným stromům, které se účastní této soutěže již pravidelně. 

Během schůze se řešila také otázka hlasovacího systému, jelikož současná verze ankety, tvořená v rámci 

aplikace Google Forms, není zcela adekvátní. V uvedeném formuláři nelze nastavit potvrzovací e-maily, aby 

bylo možné zkontrolovat pravdivost e-mailových adres. V minulém roce jsme museli pravdivost e-mailových 

adres ověřovat v rámci zaslání e-mailu. Adresy, které se nám vrátily zpět, byly automaticky z hlasování 

vyloučeny. 

Starostové se přiklání k názoru, že po zmíněné úpravě pravidel (3x vítězství – neúčast v soutěži) by mohl být 

tento problém částečně vyřešen. Jsou tedy pro zachování stávajícího systému hlasování. Při tvorbě ankety 

budou hlasující upozorněni na kontrolu pravdivosti e-mailových adres. 

Dále byly konzultovány stanovené termíny týkající se zmiňované soutěže. K tomuto tématu vznesla dotaz 

pouze starostka paní Kunčíková, která zažádala o prodloužení termínu v rámci zaslání fotografií vánočního 

stromu. Příjem soutěžních fotografií byl tak prodloužen do 6.12.2021.  

Předseda MB dal hlasovat o pravidlech soutěže Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka (přílohy č.18). Ty byly 

následně jednohlasně schváleny.  

Hlasování: Pro: 27    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Nositel tradic Bystřicka  

V letošním roce se novým Nositelem tradic stal Smyčcový orchestr N. Kyjovského při ZUŠ BnP, který již oslavil 

v roce 2021 své 20. výročí. V rámci slavnostní akce mu byla předána plaketa, diplom, panel a finanční odměna 

v částce 15 tis. Kč (7,5 tis. Kč poskytuje město a dalších 7,5 tis. Kč Mikroregion Bystřicko). 

Výzva k dalšímu, 11. ročníku, bude zveřejněna v prosincovém/lednovém vydání novin Bystřicko. 
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8. Diskuse a další organizační záležitosti 

Skládka Bukov 

Během schůze se řešilo také téma skládky Bukov, jejíž uzavření bude mít pravděpodobně také zásadní vliv na 

zdražování cen poplatků za komunální odpad. V rámci schůze Předsednictva byl již osloven pan Kekrt z TS 

Bystřice n. P., aby zúčastněným obcím podal informace o cenách odpadů na rok 2022 z důvodu nastavení a 

schválení tvorby OZV do konce roku 2021. Ten však v uvedené době (koncem měsíce září) neměl ještě 

kompletní informace o cenách ze skládky Bukov, konkrétně od pana Ing. Ježe. Pan Kekrt tedy pouze odhadl 

navýšení ceny služeb, ale finální informace zazní až na osobních jednání u obcí, které se již tradičně uskuteční 

koncem listopadu/zač. prosince. Ty obce, které využívají služeb TS Bystřice a potřebují nyní nastavit výši 

poplatku v rámci dané OZV, se mohou ozvat přímo panu Kekrtovi, který jim sdělí aktuálnější informace. 

Kontaktní údaje: Ing. Roman Kekrt, ředitel TS města a.s. tel.: 566 552 595, mobil: 602 759 601, e-mail: 

kekrt@ts-bystrice.cz. 

Pan Horák dále na schůzi uvedl, že dle posledních zpráv z DIAMA by skládka Bukov měla udělat nějaká další 

opatření, díky kterým se na skládku bude moci jezdit ještě zhruba po dobu 2 let. Stávající část skládky by tak 

měla být ještě rozšířena. Do této doby se tedy musí dořešit její odkup. Uvedeným možným poskytovatelem 

by mohla být např. společnost AWE. Město Bystřice její nákup prozatím neplánuje. 

K danému tématu uvedl také aktuální informace ke spalovnám v rámci KV. Aktuálně se staví nová spalovna 

v Opatovicích, kam se bude směřovat část kraje, další části kraje by měla pak pokrýt spalovna v Českých 

Budějovicích a v Brně. Spalovna v Jihlavě se prozatím neplánuje. Paní Kunčíková, starostka městysu Štěpánov 

n. S., pouze doplnila podrobnější informace k dané problematice, jelikož se zúčastnila online semináře o 

odpadech. Momentálně je tedy fungující pouze spalovna v Brně. V Českých Budějovicích by měl být provoz 

zahájen až v roce 2027 a provoz v Opatovicích zhruba v roce 2025.  

O aktuální situaci budeme obce ještě informovat na dalších schůzí MB. 

 

GDPR – termíny školení 

Obce byly již informovány o školení v rámci problematiky GDPR, které se uskutečnilo dne 23.9.2021 od 16:00 

hodin na OÚ v Rožné. Z důvodu menší účasti obcí byl po konzultaci s pověřencem MB, panem Ing. Petrem 

Šnekem, stanoven další termín školení GDPR pro nezúčastněné obce, které proběhne dne 11.11.2021 (viz. 

pozvánka – příloha č.19).  Účast na uvedeném školení potvrzujte na e-mail: info@regionbystricko.cz. 

Dne 26.10.2021 proběhne také školení GDPR pro ředitele škol. Oficiální pozvánka byla školám již zaslána. 

 

Nákup elektřiny v roce 2022 

V rámci tohoto bodu byla řešena otázka nákupu elektřiny. Zemní plyn má MB na rok 2022 již uzavřen, jelikož 

smlouvu s Innogy obce uzavřely již v minulém roce na dva roky. 

V současné chvíli se tedy řeší cena elektřiny na rok 2022 se společností E.ON, která se nyní ale markantně 

zvyšuje. Neblahý vliv na cenu měl také krach některých společností. Poslední aktuální nabídka ze dne 

mailto:kekrt@ts-bystrice.cz
mailto:info@regionbystricko.cz
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14.10.2021 byla v hodnotě 3 889 Kč/MWh. Dle slov pana Horáka, místostarosty města BnP, vyčkává město 

ještě na případné snížení ceny. Za současné situace by město muselo řešit zvyšující se cenu již veřejnou 

zakázkou, do které by následně spadlo. Největší položkou, která je pro město rozhodující je cena za veřejné 

osvětlení. Pan Horák přítomné starosty vyzval, zda stále trvají na současném distributorovi E.ON a zda nejsou 

ochotni přejít, z důvodu výhodnější cenové nabídky, k jinému distributorovi. Starostové totiž již v minulosti 

projevili nesouhlas s přestupem k jinému distributorovi, který je pro ně spojen s náročnou administrativou. 

Přítomní se tedy přiklání k názoru dále vyčkávat na snížení ceny u společnosti EO.N a uzavřít cenu do konce 

roku 2021. Pan Horák ještě prověří důsledky v případě neakceptace cenové nabídky. 

MB i město bude tedy i nadále kontaktovat E.ON v rámci tvorby cenové nabídky. Pokud by ze strany Města 

došlo k její akceptaci, budou o tom obce MB informovány. 

 

Realizace zájezdu  

V rámci schůze pan Pokorný připomenul přítomným starostům aktuální situaci na Slovenku spojenou 

s nákazou COVID-19. Z tohoto důvodu nezvažuje MB v letošním roce již návštěvu za našimi slovenskými 

kolegy. 

Na schůzi se dále řešily alternativy společného setkání. Jako první se navrhovalo – opětovné podání žádosti 

na zájezd do Lednicko-Valtického areálu s plánovaným školením. Tento návrh byl ale zamítnut, a to z důvodu 

nevypsání dotace MMR v tomto roce. Další návrh přednesl pan Tvarůžek (starosta městysu Strážek) v rámci 

schůze Předsednictva již v září, který by mohl zajistit posezení v lesním penzionu Podmitrov. Celá 

problematika se měla řešit na dnešní schůzi, ale z důvodu neúčasti (nemoci) pana Tvarůžka jsme odložili toto 

téma na další jednání členské schůze.  

 

Stížnost obcí na nekvalitu pozemního vysílání po přepnutí na DVB-TV2 

Paní Kunčíková, starostka městyse Štěpánov nad Svratkou, se v dané problematice, týkající se zaslané 

Stížnosti obcí na nekvalitu pozemního vysílání po přepnutí na DVB-T2, obrátila již na Český telekomunikační 

ústav, na který ji odkazoval dopis od České televize a Českých radiokomunikacích. Prozatím ale stále 

neobdržela žádnou odpověď. Kdyby nastala nějaké změna bude zúčastněné obce informovat elektronicky, 

popř. na dalším jednání členské schůze. 

 

Stolní kalendáře 2022 

Obce byly již začátkem září osloveny v souvislosti s nahlašováním akcí do stolního kalendáře pro rok 2022. 

Uvedený kalendář by měl obsahovat fotografie soch, které se nachází na našem území. Obecní akce mohou 

tedy obce ještě nahlásit, a to konkrétně do zítra, do 15.10.2021 na e-mail: info@regionbystricko.cz. 

 

 

 

mailto:info@regionbystricko.cz
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Výsadba stromů na Bystřicku 

V rámci vítězství Chudobínské borovice v anketě Evropský strom roku 2020 se mikroregion zavázal k výsadbě 

stromů dle počtu obdržených hlasů. Celkově musí tedy obce MB zasázet 47 226 ks. V současné chvíli 

evidujeme cca 29 tis. ks zasázených stromů. Dalších 5 000 ks nahlásil v průběhu schůze pan starosta z Rožné, 

pan Pokorný. Aktuální počty zasázených stromů dle obcí naleznete v příloze č.20. 

Prosíme tedy i další obce, aby v případě dobrovolnické výsadby, nahlásily daný počet stromů na e-mailovou 

adresu MB: info@regionbystricko.cz. 

 

Elektronická spisová služba pro obce 

Na základě podnětu pana Prudkého (obec Rovečné) se otevřelo téma elektronické spisové služby. Ten 

v minulosti MB sdělil informace o aktuální tvorbě webových stránek spisum.cz, které by mohly v budoucnu 

sloužit jako spisová služba pro obce za výhodnější cenu. Dle slov pana Prudkého ale nebyla její tvorba doposud 

zrealizována.  

Elektronickou spisovou službu nemá v současné době pouze malé množství obcí (cca 7 obcí MB). Tuto službu 

zřizuje Město Bystřice n. P. již pro většinu obcí ORP. 

 

Nabídka města Bystřice n. P. – suť za odvoz 

Obcím byla již v minulosti zaslána nabídka města BnP týkající se sutě, která je vhodná k zásypům a vyrovnání 

polních cest. Jedná se o (certifikovaný) cihelno – betonový recyklát v množství cca 4000 t. Pokud by tedy ještě 

někdo měl o materiál zájem, ať kontaktuje pana Ing. Aleše Sitaře, tel.: 725 102 542, e-mail: 

ales.sitar@bystricenp.cz nebo pana Davida Starého, tel.: 602 870 435, e-mail: david.stary@bystricenp.cz. 

Suť se nachází v místní části Domanínek. 

 

Volby do PS Parlamentu ČR 

V termínu 8.10. - 9.10.2021 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výsledky jsou již všem 

známy a nikdo z přítomných nevyvolal diskusi k danému tématu. 

 

Pochybné zprávy v DS obcí 

Na dotaz některých obcí byly prověřeny hromadné zprávy, které v současné době opětovně chodí do DS obcí 

od paní Dr. Timové. Ta pokračuje v návaznosti na předešlé zprávy, akorát se v nich dotazuje na řadu otázek, 

mj. se ptá také na to, zda obce vyrozuměly o trestné činnosti orgány činné v trestním řízení. V přiložených 

dokumentech se stále opakují sdělení na základě zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Paní Dočkalová se v rámci této problematiky obrátila opět na pana Roda (MěÚ BnP– vedoucí odboru 

správního a školství), aby doporučil obcím postup v rámci zveřejňování těchto obsáhlých dokumentů. 

Samotná Bystřice dokumenty zakládá, ale v rámci jejich množství nezveřejňuje. Některé obce zakládají k 

uvedeným dokumentům stanovisko z MVCR, které poukazuje na nesmyslnost podání a jeho „založení“ a 

mailto:info@regionbystricko.cz
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věcném nevyřizování. Lze totiž pochybovat o tom, že se vůbec jedná o podání ve smyslu § 37 správního řádu." 

Celé znění vyjádření naleznete v příloze č.21. 

 

9. Závěr jednání 

Po diskusi poděkoval pan Pokorný všem přítomným za účast a třetí členskou schůzi v roce 2021 ukončil.  

 

 

 

 

 ……………………………....................                  ……………………………………..........                ..………………………………......... 

       Mgr. Martin Horák                           Ing. Miroslav Prudký   Libor Pokorný      

  místostarosta města Bystřice n. P.                       starosta obce Rovečné                           předseda mikroregionu 

 

 

 

Zapsala: 

 

  ……………………………………. 

          Jitka Dočkalová 


