
1 / 14 

 

   
16. 12. 2021 v 16:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P. 

 
 

 

27 zástupců členských obcí (Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Koroužné, Lísek, 

Nyklovice, Písečné, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Strážek, Střítež, Štěpánov n. S., Ubušínek, Ujčov, 

Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Vír, Zvole) 

 

Program  
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Projekt CSS – ukončení projektu CSS k 30.10.2021 - Závěrečná zpráva CSS po roční udržitelnosti, tvorba seznamu 

subjektů zajišťující rozvážku obědů na území DSO  

4. Hospodaření MB: rozpočtová změně č. 5, přehled členských příspěvků na rok 2022 – informace k platbách, schválení 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci (MAS), schválení příspěvků – MAS Zubří země a Koruna 

Vysočiny, schválení dokumentů k hospodaření (Rozpočtové provizorium 2022, Střednědobý výhled rozpočtu 2023-

2024, zveřejnění informace o schválení na ÚD), schválení podkladů pro inventarizaci majetku a členů kontrolního 

výboru dle roku 2020, příjmy dle ceníku služeb – vyúčtování, přehled příjmů z pronájmu vybavení za rok 2021 

5. Nákup kreslené hry ilustrované paní Tatíčkovou – množství 150 ks (schváleno předsednictvem), nabídka obcím MB 

– oslovení 

6. Sborník tradic Bystřicka – spolupráce obcí při tvorbě nové publikace, dotazníkové šetření (pí. Špačková) 

7. Majetek MB – nový skákací hrad, informace o schválení platby 

8. Mikroregionální akce: a) BČD – vyúčtování dotace s KV, výběr MČP (listopad 2021), nová dotace KV na další ročník? 

(,,Bavíme se na Vysočině“), reklamní spolupráce s EG.D, zajištění výtisků dětských časopisů; b) Dětská umělecká 

soutěž – 12. ročník, odevzdání prací do 15.1.2021, plán výstav; c) Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2021 – 

výsledky soutěže; d) Nositel tradic Bystřicka – výzva k dalšímu ročníku v lednovém vydání; e) Zrcadlení 2021 – 

vyhodnocení soutěže online v souvislosti s nákazou COVID-19; f) Hry bez hranic – místo a termín konání v roce 2022, 

vyúčtování dotace 2021, možnost podání nové dotace KV na příští rok? (,,Sportujeme a volný čas“); g) Putovní letní 

kino – dotace MAS (kontrola SZIF), podání žádosti o dotaci na další ročník v rámci MA21  

9. Diskuse a další organizační záležitosti: a) společný nákup elektřiny na rok 2022; b) MAP III – předání informací od 

paní Ing. Jitky Zelené; c) skládka Bukov – jednání obcí s TS Bystřice, schvalování OZV (konzultace s paní Slezákovou); 

d) GDPR – uskutečněná školení, informace o problematice whistleblowing, používání cookies – nová metodika; e) 

Sbírka právních předpisů – vyhlašování právních předpisů obcí od 1.1.2022; f) stížnost obcí na nekvalitu pozemního 

vysílání po přepnutí na DVBT2 – aktuální informace od paní Kunčíkové; g) posezení na Podmitrově (plán realizace); 

h) noviny Bystřicko – počet výtisků na rok 2022; ch) výsadba stromů na Bystřicku; i) plán rozvoje sociálních služeb 

v rámci ORP Bystřice nad Pernštejnem – podněty k jednání; j) stolní kalendáře na rok 2022 

10. 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 Sklenáře (starostu obce 

Velké Janovice) a pana Musila (starostu obce Rodkov). 

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

 

Společný nákup elektřiny na rok 2022 

Z důvodu osobní účasti pana Dočekala (společnost FIN-servis, a.s.) byl bod ,,Společný nákup elektřiny na rok 

2022“ přesunut na úvod dnešní členské schůze MB.  

Pan Dočekal přítomným starostům objasnil příčiny vzniku razantního zvýšení cen, které se v posledních dnech 

vyšplhaly na rekordní mez. Situace se měnila každým dnem a městu nezbývalo nic jiného než posunout limitní 

cenu na hranici 5 600 Kč/MWh dle doporučení. Prognózy se nenaplnily a vysoutěžilo se pouze NN (nízké 

napětí) s průměrnou cenou 1 Kč pod stanovený limit. Dne 8.12.2021 se tedy uzavřela průměrná cena elektřiny 

NN na burze za 5 599 Kč/MWh v rámci dodavatele EP Energy Trading.  

Pan Dočekal uvedl, že na základě stále se zhoršující situace byl vůbec rád, že se daný nákup uskutečnil i za 

tuto cenu. Vysoké napětí není v současné době ještě stále uzavřeno. Tato situace je i pro něj nová, jelikož 

ještě nezažil, aby cena elektřiny vzrostla během jednoho dne třeba o 240 Kč.  

Cenu za zemní plyn řešilo na rok 2022 pouze Město Bystřice nad Pernštejnem, obce uzavřely již v minulém 

roce smlouvu s Innogy na dva roky (rok 2021 a 2022). 

Dle slov pana Dočekala bude mít do budoucna vliv na výši cen energií také přístup EU v rámci otázky klimatu 

a dalších různých aspektů. Následkem vysokých cen za energie dojde zároveň k zdražovaní výrobků apod. Pan 

Dočekal i přes tuto nelehkou vzniklou situaci stále doufá, že i pro rok 2022 zachová město i obce MB další 

spolupráci. Společnosti FIN-servis již nyní ukázala, že je schopna připravit v krátkém čase nákup na burze i pro 

větší objem odběrných míst. Dle slov pana Dočekala je nutné si uvědomit, že situace je dnes opravdu vážná. 

On sám řeší nyní denně několik hovorů v rámci uzavření smlouvy do 1.1.2022, ke kterým nemá již aktuální 

nabídku.  
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První dotaz k panu Dočekalovi měl předseda MB pan Libor Pokorný, který řešil otázky týkající se monopolního 

dodavatele ČEZ a dané pravomoci regulačního úřadu i vlády. Další dotazy se týkaly výhod nákupu energií přes 

burzu a dále také období, ve kterém by pan Dočekal doporučil nákup energií uzavřít. 

Pan Dočekal reagoval na příslušné dotazy. Hlavní výhoda v nákupu přes burzu spočívá dle jeho slov v tom, že 

za normálních podmínek je schopna nabídnout ceny o 300-400 Kč výhodnější než u přímé nabídky 

dodavatele. I přes určité náklady za nákup na burze je vždy tato cena výhodnější. Zároveň poukázal na fakt, 

že dnešní doba není bohužel standardní. V současné chvíli tedy nelze ani odhadnout období, ve kterém je 

dobré nákup na rok 2023 uzavřít. 

Dále poznamenal, že současný dodavatel - EP Energy Trading je seriózní firma, která je pod holdingem pana 

Křetinského. Komunikace s touto firmou je založena převážně na e-mailové korespondenci. Kontaktní údaje 

na firmu jsou uvedeny na str. 5 v závěrkovém listu, který starostové již obdrželi e-mailem. Originál 

závěrkového listu byl rozdáván přímo na členské schůzi MB, ostatní nezúčastněné obce si jej mohou 

vyzvednout v kanceláři MB. 

Kontaktními osobami na EP Energy Trading (zkr. EPET) jsou paní Nyklová a paní Řeháková. Pokud budete mít 

nějaký problém napište e-mail na: individual@epet.cz. Kopii e-mailu zasílejte také na pana Dočekala e-mail: 

rdocekal@fsk.cz, tel.: + 420 734 330 533. Pan Dočekal je ochoten Vám pomoci s jakýmkoliv dotazem v rámci 

energií (např. se změnou odběrného místa, dalším doplněním apod).  

Přítomným starostům dále doporučil provést samoodečet elektroměrů k 31.12.2021. Toto mimořádné 

vyúčtování je poskytováno 1x ročně zdarma. Samoodečtem může spotřebitel přesně určit stav měřidla, od 

kdy se bude počítat nová cena. Pokud se samoodečet neprovede, stanovuje se stav měřidel odhadem podle 

vyhlášky na základě poslední aktuální předpokládané roční spotřeby a s použitím přepočteného typového 

diagramu dodávek. Tudíž pokud chcete o toto vyúčtování ještě zažádat, učiňte tak do 31.12.2021. Stačí E.ONu 

(popř. Bohemia Energy) uvést EAN, číslo elektroměru a stav elektroměru ve VT a NT. Dostačující by mělo být 

také zaslání fotografie se stavem elektroměru společně se žádostí o vyúčtování na základě samoodečtu k 

31.12.2021. Pokud E.ON požadavku vyhoví, o nic dalšího se již nestaráte, nová společnost si uvedená data 

stáhne již ze systému. Žádost o uvedené vyúčtování můžete zasílat na e-mailovou adresu: info@egd.cz, do 

kopie pak zasílejte také na adresu: bl@eon.cz.  

Závěrem pan Dočekal popřál přítomným starostům krásné Vánoce, štěstí, zdraví a mnoho úspěchů do příštího 

roku, ve kterém doufá, že se opět sejdeme při další spolupráci.  

Po odchodu pana Dočekala vyjádřila paní Kunčíková (starostka městysu Štěpánov n. S.) nespokojenost s celou 

nastalou situací související s konečnou vysoutěženou cenou za elektřinu na burze pro rok 2022. Problém vidí 

v chybném rozhodnutí přítomným členů (mj. i jí samotné) na jednání v listopadu, kdy byl odsouhlasen nákup 

na zmiňované burze. Dle svých slov přiznává, že lepší variantou by bylo zůstat i nadále s E.ONem. Na 

uvedeném jednání byla přislíbena cena do 4000 Kč/MWh, ale ve finále se cena vyšplhala mnohonásobně 

výše. Někteří starostové se přiklonili ke stejnému názoru a jiní si uvědomují danou situaci, která v posledních 

dnech bohužel nepředvídatelně nastala. Nikdo z nás, ale ani do budoucna nemůže předvídat, zda ceny 

mailto:individual@epet.cz
mailto:rdocekal@fsk.cz
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nepůjdou opět nahoru.  

Závěrem paní Dočkalová objasnila možné dopady v rámci přestupu k novému dodavateli v případě 

odstoupení, od již uzavřené smlouvy. Z tohoto pohledu je tento krok nereálný, jelikož jsou s ním spojené 

různé druhy sankcí, které by zajisté nekompenzovaly případnou nižší cenu. Navíc poslední (již nezávislá) 

nabídka od E.ONu činila ke dni 10.12.2021 podobně vysokých 5 259 Kč/MWh.  

V rámci dřívější spolupráce zmínila paní Dočkalová také pana Bittnera, který pro MB zajistil v roce 2020 

výhodnější ceny při nákupu zemního plynu, a to na dva roky. Pokud by byl ze stran obcí zájem, bude pan 

Bittner pozván na osobní jednání, např. v rámci členské schůze.  

Konečné rozhodnutí o dalším postupu, účasti/neúčasti na komoditní burze Kladno, bude řešena na dalším 

jednání členské schůze plánované v březnu, popř. dříve, kdyby došlo k výraznému poklesu cen energií. Obce 

se tak budou muset rozhodovat i o nákupu zemního plynu na budoucí rok 2023 - zda zůstanou samostatně u 

současného dodavatele Innogy nebo budou jeho nákup řešit přes burzu, společně s Bystřicí n. P. 

 

3. Projekt CSS 

Další bod jednání se týkal projektu ,,Centra společných služeb“, který byl oficiálně ukončen po 13 měsíční 

udržitelnosti ke dni 30.10.2021. CSS Bystřicko následně vypracovalo k tomuto období požadovaný dokument 

,,Závěrečná zpráva CSS po roční udržitelnosti“ (příloha č.1), která byla SMO zaslána do stanoveného termínu 

15.11.2021.  

V rámci výstupů z dotazníkového šetření (z října 2020) vyplynula nová potřeba obcí v rámci tvorby seznamu 

subjektů zajišťující rozvážku obědů. Na základě rozhodnutí schůze předsednictva byla jeho příprava zahájena.  

Obce byly tedy již v průběhu měsíce listopadu osloveny v rámci součinnosti, aby nahlašovaly MB patřičné 

firmy či osoby, které danou službu (rozvážku obědů) v obci poskytují. Na základě zaslaných informací zpracuje 

mikroregion odpovídající seznam, který bude následně dostupný jak pro obce, tak i pro občany DSO. 

 

4. Hospodaření MB 

Informace o schválení rozpočtové změny č.5 

Zástupci obcí byli dále seznámeni s rozpočtovou změnou č.5 (příloha č.2), která byla již schválena 

předsednictvem MB. Uvedená změna se týkala na straně příjmů plateb (spoluúčasti) v rámci akce Bystřicko 

čte dětem kino a Hry bez hranic, dále zaznamenávala příjmy za pronájem atrakcí a za poskytované služby. 

Z položky 2321, přijaté neinvestiční dary, byly vyrušeny neinvestiční dary v částkách 64 tis. Kč a 50 tis. Kč. 

Částka 64 tis. Kč se týká dotace přes MAS Zubří země v rámci nového vybavení k akci Putovní letní kino a 

částka 50 tis. Kč souvisí s dotací KV na akci Bystřicko čte dětem. Obě dotace budou dle informací zaslány na 

účet MB až začátkem roku 2022, tudíž byly vyrušeny z rozpočtu v aktuálním roce 2021.   

Na straně výdajů se pak nacházely úpravy nákladů dle skutečnosti týkající se akce BČD a Putovní letní kino. 

Dále se změny týkají paragrafu 3639, který zahrnuje zákonné zdravotní pojištění a platy zaměstnanců. Položka 

5901, tj. rezerva v částce 46 833 Kč, slouží pouze k dorovnání rozpočtu. V rámci správného zaúčtování nového 

skákacího hradu byla částka 58 tis. Kč přesunuta z položky 5137 (drobný hmotný majetek) na položku 6122 
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(stroje, přístroje, zařízení). Poslední položka se týká vyrušení cestovného, v hodnotě 2 tis. Kč.  

Schválení rozpočtové změny č.5 berou přítomní starostové na vědomí.  

 

Přehled členských příspěvků na rok 2022 

Zástupci obcí schvalovali již na říjnové členské schůzi návrh členských příspěvků pro rok 2022. Pro lepší 

orientaci byl pro obce vytvořen dokument ,,Přehled výběru jednotlivých členských příspěvků v roce 2022“ 

(příloha č.3), kde jsou zaznamenány jednotlivé příspěvky společně s informacemi o jejich platbě.  

Členský příspěvek 62 Kč/ob. a neinvestiční transfer obce ve výši 5 129 Kč (kompenzace pro Bystřici n. P.) bude 

vybírán od začátku ledna do 31.3.2022. Neinvestiční transfer obce v rámci služby GDPR bude vybírán také od 

začátku ledna a jeho splatnost potrvá do 31.1.2022.  

Průvodní dopisy ke všem těmto platbám bude, jako obvykle, zasílat paní Benová prostřednictvím DS začátkem 

měsíce ledna. 

 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci 

Uvedený Dodatek spočívá v začlenění všech obcí Mikroregionu Bystřicko do společné Smlouvy o partnerství 

a vzájemné spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s. (viz. příloha č.4).  

Do této doby byly ze smlouvy vyňaty obce, které jsou zároveň členy Mikroregionu Pernštejnem, tj. obec 

Býšovec, Sejřek, Skorotice a Ujčov. Příspěvek za tyto obce byl tedy do této doby hrazen Mikroregionem 

Pernštejn. Z důvodu sjednocenosti příspěvků obcí MB bychom dále tyto uvedené čtyři obce již zahrnovaly do 

společné úhrady daného příspěvku MAS. Zároveň bychom stejným způsobem řešili také úhradu příspěvku 

pro destinační společnost Koruna Vysočiny.  

Předseda MB dal hlasovat o schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci. Ten byl 

jednohlasně schválen. 

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

Příspěvky pro společnost MAS Zubří země a destinační společnost Koruna Vysočiny budou tedy od roku 2022 

hrazeny již za všechny členské obce Mikroregionu Bystřicko. 

 

Příspěvky pro MAS Zubří země a destinační společnost Koruna Vysočiny 

V návaznosti na předchozí bod byly přítomným starostům sděleny aktuální příspěvky pro společnost MAS 

Zubří země a Koruna Vysočiny. V rámci MAS činí příspěvek, již obvyklých, 4,5 Kč/ob. (příloha č. 5). MB by tedy 

uhradil ze svého rozpočtu příspěvek ve výši 88 492,50 Kč.  

V rámci členství v destinační společnosti Koruna Vysočiny byl příspěvek stanoven ve výši 3 Kč/ob. Celková 

částka by tedy činila 35 049 Kč (příloha č.6). 

Předseda MB dal hlasovat o schválení obou příspěvků. Příspěvky pro společnost MAS Zubří země o.p.s. a 

Koruna Vysočiny byly jednohlasně schváleny. 

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

Tyto příspěvky jsou již hrazeny v rámci výběru členských příspěvků od jednotlivých obcí. 
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K výše uvedenému bodu pan Horák (místostarosta města BnP) poznamenal, že nově jmenovaný ředitel 

destinační společnosti, pan Homolka, se rozhodl ve zkušební době spolupráci ukončit a využil tak jiné profesní 

a kariérní příležitosti. Paní Königová tedy v současné chvíli zastává jak funkci ředitele destinační společnosti 

Koruna Vysočiny, tak zároveň funkci ředitelky příspěvkové organizace Vysočina Tourism. V průběhu měsíce 

ledna by se mělo uskutečnit nové výběrové řízení na nového ředitele destinační společnosti. 

 

Schválení dokumentů k hospodaření 

V rámci schůze byly také projednávány dokumenty související s hospodařením MB. Jako první se řešilo 

Rozpočtové provizorium Mikroregionu Bystřicko na rok 2022. Přítomní starostové byli seznámeni se jeho 

zněním (viz. příloha č. 7). Následně bylo vyvoláno hlasování.  

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

Schváleno bylo následující znění Rozpočtového provizoria: Do doby přijetí rozpočtu na rok 2022 bude 

Mikroregion hospodařit podle objemu příjmů a výdajů předchozího roku. Mikroregion Bystřicko bude však 

čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku.  

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2023–2024  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2024 byl obcím zaslán k vyvěšení min. 15 dnů před 

konáním členské schůze (příloha č. 8). Členská schůze schvaluje znění střednědobého výhledu.  

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

Obce jsou povinné v souvislosti s výše schválenými dokumenty zveřejnit na své úřední desce dokument dle 

zákona č. 250/2000 Sb., který informuje veřejnost o jejich schválení a o tom, kde jsou dokumenty přístupné 

veřejnosti (příloha č. 9) – tento dokument musí obce ponechat zveřejněný až do schválení nových dokumentů 

pro rok 2023. K jeho zveřejnění budou obce ještě vyzvány emailem.  

Starostové obcí obdrželi před konáním členské schůze také podklady k inventarizaci majetku, konkrétně 

Příkaz k provedení inventarizace a Plán inventur za rok 2021 (příloha č. 10 a 11). Členové inventarizační 

komise budou proškoleni do 31.12.2021, navrhnutý termín byl 17.12.2021. Inventarizační komise se bude 

skládat z předsedy Mgr. Martina Horáka a dalších tří členů: Mgr. Petry Tatíčkové, Ing. Luboše Vetešníka a 

Mojmíra Starého. Za kontrolní výbor byli zvoleni tři členové: Jiří Veselý, Ing. Luboš Vetešník a Jiří Vrbka. Pan 

Pokorný (předseda MB) dal hlasovat o schválení podkladů pro inventarizaci majetku a členů kontrolního 

výboru dle roku 2020. Oba výše uvedené dokumenty byly jednohlasně schváleny. 

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

 

Příjmy dle ceníku služeb za rok 2021 

V rámci členské schůze byly obce informovány o aktuálních příjmech dle ceníku služeb pro rok 2021, 

konkrétně o fakturacích v rámci dotací, které pro obce zpracovává i nadále paní Benová (příloha č.12).  
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Příjmy v rámci dotační problematiky tedy v současné chvíli činí něco přes 160 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že 

poslední žádosti byly podány až v tomto týdnu a jejich vyhodnocení spadá až do roku 2022, budou příjmy za 

ně promítnuty až do následujícího roku.  

 

Přehled příjmů z pronájmu vybavení za rok 2021 

V souvislosti s nákupem nového malého skákacího hradu (projednávaného již na říjnové schůzi) byl pro obce 

vyhotoven přehled příjmů z pronájmu za veškeré vybavení MB od data jejich pořízení. Na dnešní schůzi byly 

tedy pouze jednotlivé položky aktualizovány k dnešnímu datu (příloha č.13). 

Příjmy za pronájem vybavení v roce 2021 činí tedy aktuálně 39 500 Kč.  

 

5. Nákup kreslené hry ilustrované paní Tatíčkovou 

Paní Dočkalová přítomné starosty informovala o možnosti nákupu nové kreslené hry, jejíž nápad vznikl ze 

strany TIC Bystřice nad Pernštejnem. Hra se nese v podobném duchu jako např. hra ,,Z pohádky do pohádky“ 

a obsahovala by také návod a figurky s kostkou. TIC oslovilo v rámci ilustrace hry paní Tatíčkovou, starostku 

obce Blažkov. Ta vytvořila nádherný motiv hracího pole se zajímavými místy a památkami na našem území 

(foto – příloha č.14). Obal hry se v současné chvíli ještě dolaďuje, stejně tak jako název hry. TIC Bystřice nad 

Pernštejnem oslovilo v rámci nabídky určitého počtu výtisků také Mikroregion Bystřicko, aby docílilo 

výhodnější ceny za hromadnou výrobu a tisk hry.  

Na schůzi předsednictva MB ze dne 23.11.2021 se již schválil nákup zmiňované hry v množství 150 ks, která 

bude dále využita při akcích MB, konkrétně jako dar v rámci Dětské soutěže, Her bez hranic nebo Čtení dětem. 

Zároveň hra bude sloužit k propagaci celého území MB. TIC tedy nakonec objednalo 1 000 ks této hry, kde je 

cena stanovena na cca 110 Kč/ks. 

Na schůzi bylo sjednáno, že se v rámci nákupu hry osloví také obce MB. Vyobrazená místa na hře mohou být 

dobrým prezentem pro nejrůznější akce v obcích.  

 

6. Sborník tradic Bystřicka 

Obcím byla již na říjnové schůzi v roce 2020 představena koncepce a příprava nové publikace ,,Sborník tradic 

Bystřicka“ (příloha č.15), která má vzniknout ve spolupráci Města Bystřice nad Pernštejnem, Mikroregionu 

Bystřicko, Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem a odborné komise k Nositeli tradic Bystřicka. 

V rámci dotazníkového šetření se na nás již v průběhu měsíce listopadu obrátila paní Špačková, která se 

zabývá tvorbou výše uvedené publikace. Obce byly tedy již ze strany MB požádány o součinnost v této oblasti 

související s vyplněným dotazníku, který je zaměřen na prvotní průzkum tradic v dané obci (zkoumá se 

dodržování obyčejových tradic starších 50 a více let).  

Dle slov paní Špačkové již některé obce příslušný dotazník vyplnily. Prosíme tedy ještě zbývající obce, aby tak 

učinily nejpozději do konce ledna 2022. Podrobný harmonogram prací v rámci tvorby nové publikace 

naleznete v příloze č.16. V případě nějakého dotazu či nejasností uvádíme také kontakt na paní Špačkovou: 

e-mail: spackova@zsdr.cz, tel.: +420 728 649 798. 

mailto:spackova@zsdr.cz
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7. Majetek MB 

Výroba nového skákacího hradu  

Na základě schválení členské schůze MB ze dne 14.10.2021 byla podána objednávka na výrobu nového 

kvalitnějšího skákacího hradu. Dle zprávy od prodejce je již v současné době hrad kompletní (foto z výroby – 

příloha č. 17). V lednu 2022 se tedy uskuteční dodání hradu a s tím související ukázka jeho obsluhy.   

Z důvodu, že se předání hradu uskuteční fyzicky až v dalším roce, jsme již nyní museli řešit otázku úhrady 

faktury za hrad v částce 59 900 Kč (cena za hrad, fukar a dopravu). V lednu 2022 se MB bude nacházet v 

rozpočtovém provizoriu, tudíž by bylo účetně složitější částku prodejci uhradit. Proto jsme se rozhodli uhradit 

fakturu ještě v tomto roce a vyřešit tak tyto náklady pouze rozpočtovým opatřením týkající se ještě aktuálního 

roku 2021. Abychom měli ze strany prodejce záruku v rámci doručení hradu, byla s ním již sepsána kupní 

smlouva, na základě které, bude hrad uhrazen. 

Jakmile proběhne předání nového hradu, budou obce informováni o možnosti jeho pronájmu. Částka za 

pronájem byla již stanovena na říjnové schůzi, a to v částce 1 000 Kč.  

 

8. Mikroregionální akce 
 

Bystřicko čte dětem 2021 

Obce byly informovány o výběru mimořádného členského příspěvku týkající se akce BČD, který byl již 

schválen na členské schůze č.3/2021 ze dne 14.10.2021. Vzhledem k tomu, že se jednalo o konsolidovanou 

položku, tak bylo nutné, aby se celkový mimořádný členský příspěvek za Bystřičko čte dětem objevil v 

rozpočtech Mikroregionu Bystřicko a obcí ve stanoveném měsíci, kterým byl listopad 2021. Samotná platba 

pak může proběhnout do konce roku 2021. Přehled výběru MČP je uveden v příloze č.18. 

Krajská dotace ,,Regionální kultura“, ze které vždy poskytujeme finanční příspěvek, nebyla pro rok 2022 

doposud vypsána. Na základě informace od pana Horáka, se dnes - 16.12.2021, konala online konference na 

téma ,,Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2022“. Prezentaci týkající se seznamu dotačních možností bude 

pan Horák následně zasílat kanceláři MB k rozposlání obcím.  

Dle aktuálně zveřejněných výzev na stránkách KV existuje možnost podání žádosti do nové krajské dotace 

,,Bavíme se na Vysočině“, která podporuje pořádání tradičních i zakládání nových kulturních akcí se 

zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a 

filmovou tvorbu, taneční umění a další estetické aktivity. Příjem žádostí je od 17.1. do 28.1.2022. Minimální 

výše dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 60 000 Kč.  

MB tedy počítá se zpracováním žádosti k uvedené dotaci. 

V případě přiznání dotace by se následně oslovila také společnost EG.D v rámci reklamní spolupráce a dále 

by se navázala také součinnost s vydavateli dětských časopisů s žádostí o poskytnutí nevyprodaných výtisků 

dětských časopisů z minulých let. 
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Dětská umělecká soutěž – 12. ročník 

Aktuálně probíhá 12. ročník dětské umělecké soutěže, která nese téma ,,Zdravé Bystřicko“. Příjem dětských 

prací se odevzdává do kanceláře Mikroregionu Bystřicko a potrvá do 15.1.2022. 

Již v měsíci únoru se plánuje výstava a vernisáž v Městském muzeu BnP, na duben 2022 jsou rezervovány 

prostory v kongresové budově KV v Jihlavě. Ve stejném roce by také měla proběhnout příprava výstavy v 

Nemocnici u Milosrdných bratří v Brně, která bude zrealizována až v roce 2023.  

 

Soutěž Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2021 

Od 20.11.2021 měly obce možnost zúčastnit se soutěže ,,Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2021“. Od 

7.12. do 14.12.2021 pak proběhlo veřejné hlasování, které rozhodlo dne 15.12.2021 o vítězi. Tím se stal 

vánoční strom z města Bystřice nad Pernštejnem, který získal 121 hlasů. Druhé místo obsadil strom z obce 

Rodkov se 101 hlasy a třetí místo získal strom ze Strážku s 59 hlasy. Vítězi byla již předána ozdobná baňka, 

ocenění a věcný dar. 

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

Dali jsme tak tímto příležitost i ostatním krásným stromům, které se zúčastňují této soutěže již pravidelně. 

 

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.  

Výzva k dalšímu, 11. ročníku, bude zveřejněna v lednovém vydání novin Bystřicko, které vyjde dne 4.1.2022. 

Neúspěšné nominace, které MB obdržel v předchozích letech, zůstávají i nadále v zásobníku nominací i pro 

další ročníky této ankety. 

 

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.  

Slavnostní vyhodnocení soutěže mělo proběhnout dne 13.11.2021 v prostorách VOŠ a SOŠ zemědělsko-

technické Bystřice n. P., ale v souvislosti s nákazou COVID-19 proběhlo vyhodnocení pouze online formou. 

Záznam z vyhlášení výsledků naleznete na stránkách: https://www.fotosoutez-bystricko.cz/. 

 

Hry bez hranic 2022 

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

v dané soutěži obsadil krásné 3. místo. 

Termín konání her v roce 2022 byl prozatím stanoven na sobotu 10.9. O tomto termínu jsme zároveň 

informovali přítomného pana Mojmíra Starého, starostu obce Zvole a zároveň také starostu okrskového 

výboru SH ČMS pro okrsek Dolní Rožínka, abychom tak zamezili překrývání soutěže Her bez hranic a dětské 

https://www.fotosoutez-bystricko.cz/
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hasičské ligy v jeden den. 

V letošním roce nebyla vypsána dotace ,,Jednorázové akce“, ze které vždy částečně pokrýváme výdaje 

spojené s touto akcí. Existuje ale nově možnost podání dotace v rámci dotačního titulu ,,Bavíme se na 

Vysočině“, který v Podprogramu B zahrnuje pořádání sportovních akcí – např. soutěže, turnaje, závody, 

poháry, maratony apod., pořádání volnočasových akcí – např. pohádkové lesy, akce během školních prázdnin, 

akce v době adventu, vzdělávací a osvětové akce, pořádání akcí zaměřených na oslavy a výročí založení obcí 

či připomenutí jiných důležitých historických událostí v obci, oslavy výročí spolku, setkání rodáků, udělení 

praporu a znaku apod. 

MB tedy s žádostí počítá a podá ji ve stanoveném termínu od 17.1. do 28.1.2022.   

Pozn.: V rámci nového krajského dotačního titulu ,,Sportujeme a volný čas“ nelze podpořit aktivity 

jednorázového charakteru, tudíž MB zvolí podání žádosti u výše zmíněného dotačního titulu. 

 

MA21 – Putovní letní kino 

V rámci poskytnuté dotace přes MAS Zubří země se dne 18.11.2021 uskutečnila kontrola ze strany SZIFu. Ta 

probíhala v souvislosti s nákupem třetí aparatury k letnímu kinu a dvou nůžkových stanů. Při kontrole nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. Protokol o proběhlé kontrole naleznete v příloze č.19. 

Dle aktuálně zveřejněných výzev Kraje Vysočina bude pro rok 2022 již vypsána dotace – MÍSTNÍ AGENDA 21 

A ZDRAVÍ V KRAJI VYSOČINA, která vždy obcím slouží k pokrytí výdajů týkajících se nákupu licencí za 

promítané filmy. V minulém roce bohužel dotace nebyla vyspána. I tak MB letos plnil kritéria MA21, aby mohl 

o uvedenou dotaci zažádat i v následujícím roce. Na základě této skutečnosti, tedy MB může žádost zpracovat 

a podat ve stanoveném termínu od 20.01.2022 do 07.05.2022. 

 

8. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

Společný nákup elektřiny na rok 2022 

Z důvodu osobní účasti pana Dočekala (společnost FIN-servis) byl tento bod projednávám již v úvodu dnešní 

členské schůze.  

 

MAP III – Akční plánování ORP Bystřice nad Pernštejnem 

PaedDr. Kunčíková (starostka městysu Štěpánov n. S.) informovala zřizovatele škol o povinnosti konzultovat 

s řediteli škol Strategické rámce, které mají trochu odlišnou podobu od těch původních, tabulky jsou 

podrobnější a je vyžadován popis projektu a co možná nejreálnější vyčíslení nákladů projektu. Odevzdání 

aktualizovaných dokumentů je třeba do termínu 7.1.2022. V roce 2022 jsou očekávány nové dotační výzvy, a 

to včetně IROP. Aktuální informace z MAP III – regionu budou od ledna probíhat pro školy dopravní aktivity s 

Besipem, v roce 2022 bude zadán projekt na dopravní hřiště, realizace pak proběhne v roce 2023. 

V případě konzultace se neváhejte obrátit na paní Zelenou (koordinátorku projektu MAP III), e-mail: 

jitka.zelena@bystricenp.cz, tel.: +420 775 238 058. 

mailto:jitka.zelena@bystricenp.cz
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Skládka Bukov 

Daná problematika se již řešila na členské schůzi konané v říjnu. Aktuálně by se měla kapacita skládky Bukov 

dle slov pana Horáka navyšovat a poskytovat tak dané služby min. po dobu 4-5 let. Přesný odhad nelze 

stanovit z důvodu většího množství návozu odpadu v letošním roce.  

V rámci stanovení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2022 měly již v průběhu měsíce listopadu a 

prosince probíhat schůzky TS Bystřice s odpovídajícími obcemi. 

Obce tyto ceny potřebovaly znát hlavně z důvodu stanovení výše poplatku týkající se tvorby nové OZV, která 

musela být schválena zastupitelstvem nejpozději do 15.12.2021 (po jejím schválení je OZV následně 

zveřejněna 15 dní na úřední a elektronické desce). Podrobnější informace jsou již součástí zápisu z členské 

schůze ze dne 14.10.2021. 

 

GDPR – uskutečněná školení, problematika whistleblowing, používání cookies 

V rámci problematiky GDPR se od září 2021 uskutečnily tři školení určená pro obce a školy MB. Zúčastněné 

subjekty tak splnily povinnost absolvování školení 1x ročně. Zbývající obce a školy navštíví pan Šnek osobně 

dle předem domluvené schůzky. Za toto školení musí obec pověřenci uhradit cestovní náklady.  

Na základě nových informací z oblasti IT byly obcím, od pověřence pana Šneka, zaslány podklady k nastavení 

cookies dle nově schválené novely zákona o elektronických komunikacích platné od 1.1.2022. Od tohoto data 

je tedy nutné, aby veškeré pc (webové stránky) byly nastavené dle již zaslaného postupu. Uvedené nastavení 

se týká obcí i škol, které byly informovány v samostatném e-mailu. 

Další problematika se týká pojmu whistleblowing, která se zabývá novým zákonem o ochraně oznamovatelů 

před případnou zpětnou vazbou za zaslání oznámení. Tato nová povinnost se ale netýká obcí do 10 000 

obyvatel, tudíž zákonu nepodléhá ani Město Bystřice nad Pernštejnem. Jakékoliv napadání městských úřadů 

ze strany právních kanceláří je tedy bezpředmětné. Česká republika využila svého práva daného směrnicí a 

zahrnula platnost tohoto institutu pouze pro velká města. 

V rámci tohoto bodu se také upozornilo na skutečnost, že veškerá proběhlá školení GDPR se prozatím 

uskutečňovaly na OÚ v Rožné. Pro příští rok se tedy zvolí již jiné místo jejich realizace.  

 

Sbírka právních předpisů  

Od září 2021 zrealizovalo Ministerstvo vnitra řadu školení týkající se účinnosti zákona č. 35/2021, o Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků. V průběhu měsíce listopadu zasílal MB také prezentace z 

těchto školení.  

Od 1.1.2022 se právní předpisy obcí (OZV, nařízení obce) budou tedy již zveřejňovat ve Sbírce právních 

předpisů. Obce tak mají během tří let od nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. nejpozději do 31.12.2024) 

povinnost zveřejnit ve Sbírce právních předpisů všechny své vydané a doposud platné a účinné právní 

předpisy společně s jejich metadaty. Podrobnější informace k dané problematice naleznete již zaslaném v e-

mailu ze dne 15.11.2021. 
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Ministerstvo vnitra by mělo provádět uvedená školení i v roce 2022 (bude záležet na požadavku ze strany 

obcí). 

 

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

Paní Kunčíková, starostka městyse Štěpánov nad Svratkou, nemá v současné době bližší informace z Českého 

telekomunikačního ústavu.  

V současné době poukázala na problémy s kabelovou televizí přes satelit, který musí vlivem špatného počasí 

napravovat, aby nedocházelo ke špatnému příjmu signálu. Dále upozornila na skutečnost, že s růstem cen 

energií se budou pravděpodobně navyšovat také ceny za kabelovou televizi a s tím související poplatky za tv.  

Na žádost paní Kunčíkové budou případná nová sdělení v rámci dané problematiky řešeny již přímo 

s dotčenými obcemi, které se přiklonily k výše uvedené stížnosti. 

 

Posezení na Podmitrově – plán realizace 

Na základě současné situace spojené s nákazou COVID-19 byl plán realizace týkající se posezení starostů na 

Podmitrově přesunut až na projednávání v roce 2022.  

Dle posledních zpráv od našich slovenských kolegů je plán realizace společného setkání stanoven předběžně 

na květen/červen 2022. Vše se ale bude dále odvíjet od situace spojené s nákazou COVID-19. Případné setkání 

na podzim není možné z důvodu komunálních voleb jak u nás, tak na Slovensku. 

 

Noviny Bystřicko – počet výtisků na rok 2022  

Počet výtisků novin Bystřicko pro rok 2022 zůstává beze změny. MB bude odebírat stejné množství, tj. 3 545 

ks, z čehož 2 955 ks bude k odběru u kanceláře MB a 590 ks se zasílá poštou dle domluvy z předchozích let. 

Nahlášené změny počtu kusů u některých obcí budou nastaveny od lednového vydání novin Bystřicko. 

 

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 38 tis. ks zasázených stromů. 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. 

 

Plán rozvoje sociálních služeb v rámci ORP Bystřice nad Pernštejnem – podněty k jednání 

Paní Dočkalová informovala přítomné starosty o svém členství v řídící skupině (ŘS) v rámci Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Bystřice nad Pernštejnem. Dne 25.11. proběhlo první jednání ŘS 

zaměřené na SWOT analýzu, která mapovala silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s dalším 

rozvojem soc. služeb v ORP. Finální verzi analýzy naleznete v příloze č.21.  

mailto:info@regionbystricko.cz


13 / 14 

 

Na základě daného členství vyzvala paní Dočkalová přítomné starosty k podnětům v rámci řešení sociálních 

služeb v obcích MB. Pokud by měla nějaká obec podnět k jednání ŘS, nechť kontaktuje kancelář MB. 

 

Stolní kalendáře 2022 

Na dnešní členské schůzi MB byly přítomným starostům rozdávány stolní kalendáře pro rok 2022, které 

obsahují fotografie soch nacházející se na území Bystřicka.  

Dále obce také obdržely nástěnný kalendář a vlajku od Kraje Vysočina, které byly mikroregionu předány 

v rámci distribuce obcím. Nezúčastněné obce si veškeré výše uvedené věci mohou vyzvednout v kanceláři 

MB dle předchozí domluvy. 

 

Střet zájmů – doplnění průběžných oznámení do Centrálního registru 

Na jednání ze dne 26.11.2021 týkající se společného nákupu elektřiny byli přítomní starostové mj. 

informovány od pana Mgr. Martina Roda z MěÚ (vedoucího odboru správního a školství) o nepodání 

průběžných oznámení do Centrálního registru oznámení od některých obcí. Z tohoto důvodu vyzval všechny 

dotčené obce, aby co nejdříve učinily nápravu a nedostaly se tak do přestupkového řízení. Pokud uvidí ze 

strany obcí snahu v rámci brzkého podání oznámení, je ochoten o přestupku jednat.  

Z hlediska zákona o střetu zájmů mělo být oznámení vyplněno do 30.6.2021, a to ze strany všech veřejných 

funkcionářů, tj. starostů, místostarostů a členů rady (neuvolnění členové zastupitelstva oznámení 

nepodávají, pouze uvolnění, viz. https://www.justice.cz/…ace). 

Kdo tedy ještě dané oznámení nepodal, ať tak učiní co nejdříve prostřednictvím stránek: 

https://cro.justice.cz/ 

Období, za které se průběžné oznámení podává, je od 1.1.2020 do 31.12.2020.  

V případě poskytnutí dalších informací uvádíme kontakt přímo na pana Roda, tel.: 739 358 503, e-mail: 

martin.rod@bystricenp.cz. 

Pokud obce budou chtít se zadáváním oznámení do registru pomoci, mohou se obrátit na kancelář MB.  

 

Další body diskuse 

• Paní Kunčíková dále vyzvala přítomné starosty k diskusi týkající se integrovaného dopravního 

systému Kraje Vysočina VDV. Neobdržela totiž doposud žádné informace k fungování nastaveného 

systému od ledna 2022, kde jí byly přislíbeny patřičné změny. Pan Horák k tomuto tématu 

poznamenal problémy související s vysoutěženým dopravcem ICOM, kterého nyní napadla dopravní 

společnost ZDAR. Nicméně dle slov pana Horáka, by od ledna 2022 mělo dojít k přislíbeným změnám, 

které byly již dříve dohodnuty. 

 

• Pan Horák dále zmínil, že se v příštím roce plánuje výstavba nového obchodu v Bystřici n. P., 

konkrétně Lidlu, který by se měl nacházet u křižovatky na Dalečín (u Penny). 

https://www.justice.cz/web/msp/verejny-funkcionar-zivotni-situace
https://cro.justice.cz/
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• Na závěr schůze si pan Stalmach připravil pro přítomné starosty prezentaci fotografií ze zájezdu po 

obcích, které uspěly v soutěži Vesnice roku. Využil tak možnosti vyrazit s Jihočeským sdružením 

místních samospráv. Návštěva obcí byla zaměřena na téma dotace v různých oborech. Prvním bodem 

cesty (srazu) byla obec Heřmanov na Vysočině, kde mají naučnou stezku a také novou ČOV, 

opravenou faru s kostelem apod. 

V obci Modrá, kde byli ubytováni pak absolvovali večerní exkursi do vinárny, ze které měl pan 

Stalmach připravené krátké video.  Dále navštívili také obec a zároveň poutní místo Velehrad, město 

Slavičín (jazykové gymnázium, statek s automatickým krmením zvířat, zámek Wichterle, Slavičínské 

muzeum, centrum pro skauty ad.). Další navštívenou obcí byla vesnice Strání, kde navštívili kostel, 

faru a sokolovnu. Jako poslední navštívili obecní sklípek v Modré, kde se nachází také terárium, 

palírna a další zajímavá místa i zařízení. 

Pokud by chtěl někdo z nepřítomných starostů sdělit podrobnější poznatky a inspirace 

z uskutečněného zájezdu, může oslovit přímo pana starostu z Víru.  

 

Pevně doufáme, že rok 2022 bude již přívětivý ke konání podobných akcí a MB tak bude moci 

zrealizovat zájezd v podobném duchu. 

  

9. Závěr jednání 

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

Zároveň všem popřál hezké vánoční svátky plné klidu a do nového roku hlavně pevné zdraví. 

 

 

 

 

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

              Jiří Sklenář                                                   Oto Musil                  Libor Pokorný      

      starosta obce Velké Janovice                             starosta obce Rodkov                             předseda mikroregionu 

 

 

 

Zapsala: 

 

  ……………………………………. 

          Jitka Dočkalová 


