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22. 3. 2022 v 16:00 hodin, zasedací místnost OÚ Dolní Rožínka 

 
 

 

22 zástupců členských obcí: 

Blažkov, Bukov, Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Lísek, Nyklovice, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, 

Skorotice, Strážek, Střítež, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, 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, Ing. Jitka Zelená - aktivity projektu: neinvestiční a investiční 

stránky/strategický rámec MAP III 

4. Firma Agusen s.r.o. – p. Bittner, úspora energií, možnosti spolupráce  

5. Projekt CSS – tvorba seznamu subjektů zajišťující rozvážku obědů na území DSO  

6. Hospodaření MB: Návrh Rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání o 

hospodaření svazku za rok 2021, Závěrečná zpráva o průběhu inventarizace za rok 2021, schválení Návrhu darovací 

smlouvy pro Kumšt (10 tis. Kč)  

7. Majetek MB – nový skákací hrad, pronájem 1000 Kč/zapůjčení 

8. Zájezd x posezení na Podmitrově – výběr možných návrhů s předběžným naceněním 

9. Mikroregionální akce: a) BČD – účast obcí a škol na akci, dotace KV (výsledek do konce května 2022),  reklamní 

spolupráce s EG.D, zajištění výtisků dětských časopisů, objednávka knížek; b) Dětská umělecká soutěž – předání 

ocenění dne 23.2.2022, výstava Zdravé Bystřicko (Muzeum BnP), příprava výstavy v Jihlavě (duben 2022); c) MA21 – 

akce Putovní letní kino: oslovení obcí v rámci účasti, dotace KV, kritéria MA21: schválení Hodnotící zprávy MA21 za 

rok 2021, schválení Plánu zlepšování MA21 na rok 2022; d) Nositel tradic Bystřicka 2022 – vyhodnocení, schválení, 

předání ocenění dne 14.8.2022; e) Hry bez hranic – termín: 10.9.2022, městys Štěpánov nad Svratkou – dotace 

,,Bavíme se na Vysočině“ 

10. Diskuse a další organizační záležitosti: a) společný nákup elektřiny a plynu na rok 2023; b) GDPR – upozornění o 

zpracování cookies na webu obcí a škol – povinnost od 1.1.2022; c) Sbírka právních předpisů – vyhlašování právních 

předpisů obcí od 1.1.2022; d) spisová služba v elektronické podobě – novela zákona platná od 1.2.2022; e) Sborník 

tradic Bystřicka – vyplňování dotazníku; f) akce ,,Čistá Vysočina“; g) nákup kreslené hry ,,Poznej Bystřicko“ (ilustrace 

paní Tatíčková); h) regionální hra ,,Jak dobře to u nás znáš“ - oslovování zájemců do 30.4.2022; ch) aplikace GEOFUN 

– zájem o zajištění služby; i) nabídka fotografických snímků – pan Horák; j) výsadba stromů na Bystřicku; k) plán 

rozvoje sociálních služeb v rámci ORP Bystřice nad Pernštejnem – nové podněty k jednání; l) střet zájmů – podání 

průběžného oznámení do 30.6.2022 

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 16:05 hodin a přivítal všechny 

přítomné starosty i místostarosty, kteří svým podpisem potvrdili svoji účast. 

 

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: 22    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

 

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

Bukov) a pana Veselého (starostu obce Věžná). 

Hlasování: Pro: 22   Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

 

3. MAP III – Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Jako prvního hosta členské schůze uvedl pan Pokorný paní Ing. Jitku Zelenou, která přednesla krátké aktuální 

informace o projektu MAP III – Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem. Zmínila aktivitu zaměřenou 

pro pedagogické pracovníky veřejnost i zřizovatele – NOVÉ TECHNOLOGIE V OBLASTI IT, která zahrnuje 

prezentaci a workshop s dronem, natáčení videa a následné úpravy. Po dohodě s Ing. Zelenou je možné tuto 

aktivitu zajistit pro jakoukoli obec, cena pořízení výstupního videa je 3000,- Kč; pokud má obec školu, pak 

hradí polovinu nákladů MAP III a polovinu zřizovatel. Výstupem je krátké video, dokument je ošetřen 

informacemi o respektování zásad ochrany osobních údajů, stanovených obecně závaznými předpisy, je 

publikovatelný jako propagační materiál pro školy nebo obce.  

Druhou informací byla příprava „uvítacích kufříků a batůžků pro děti z MŠ a žáky, kteří přicházejí z Ukrajiny 

do našich škol, a to ve spolupráci s firmou EFKO-karton, s.r.o. Nové Veselí a Městem Bystřice nad 

Pernštejnem. Aktualizace Strategických rámců škol proběhne v září 2022. 

 

4. Firma Agusen s.r.o. 

Dalším hostem byl pan Bittner ze společnosti Agusen s.r.o. Pan Bittner seznámil přítomné s možnými 

úsporami v rámci plateb za dopravu elektřiny příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Obce by tak 

mohly alespoň z části ušetřit za vysokou cenu elektřiny v dnešní době. S některými obcemi již spolupráce 

funguje v rámci možné úspory.  

Konkrétně se pan Bittner zabývá optimalizací distribučních sazeb elektřiny v nízkém napětí v závislosti na 

dimenzi jističe. Obcím tak nabídl možnou spolupráci v rámci kontroly jističů v dané obci. Návratnost investic 
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spojená s určitými počátečními náklady (pořízení nového jističe apod.) bývá většinou do 1-2 let.  

Spolupráce s panem Bittnerem by vyžadovala poskytnutí faktur/vyúčtování za posledních dvanáct měsíců, 

nejlépe aktuální/poslední za každé odběrné místo elektřiny. Následně by vyhodnotil danou situaci a v případě 

potřeby by kontaktoval klienta (obec) pro získání dalších informací, popř. by odběrné místo osobně navštívil 

pro posouzení případné úspory. 

Dojde-li ke zjištění, že klient někde zbytečně přeplácí a je tato úspora prokazatelná, je klient seznámen s tímto 

stavem a teprve potom je řešena odměna za práci odvedenou procenty z roční úspory. Tato investice včetně 

případných dalších fyzických nákladů v odběrném místě pro čerpání úspory má návratnost řádově v 

kalendářních měsících, většinou cca do jednoho roku a v některých případech do dvou let. Tuto platbu si 

klient může nechat odepsat v účetnictví jako poradenskou činnost legálně dle příslušných a platných zákonů. 

V případě zájmu, popř. podání bližších informací o službách pana Bittnera, uvádíme kontakt: 

Kontakt: 

Milan Bittner 

Kancelář Nové Město na Moravě 

Tel.: +420 730 583 391, e-mail: milan.bittner@agusen.eu; web: www.agusen.eu 

 

Dodávky od aktuálních distributorů (Innogy, E.ON) se pohybují okolo 6 tis. - 8 tis. Kč/MWh (pouze pro 

samostatné IČO, společné nabídky nejsou v současné době k dispozici). Pan Bittner se kloní prozatím 

k názoru, že by vyčkával na případné snížení ceny. Pokud by ale někdo chtěl i tak nyní uzavřít a mít jistotu na 

další roky, doporučil nabídku firmy ČEZ prodej, kde individuální cena za veřejné osvětlení činí momentálně 3 

499Kč/MWh, a to za podmínky uzavření smlouvy na 3 roky. Tato nabídka se týká pouze domácností do odběru 

50 MWh/rok. Nicméně v případě většího množství odběrných míst se tato cena dále navyšuje o určité 

poplatky. Tudíž je potřeba nákup dopředu zvážit, popř. předem prokonzultovat, zda se vyplatí.  

Zároveň pan Bittner upozornil na černý scénář, který by mohl nastat v momentě, kdy bychom opět čekali na 

uzavření cenové nabídky na konci roku. Zvýhodnění by pak mohli být ti zákazníci, kteří mají smlouvy 

s automatickou prolongací. 

Pan Bittner dostal také otázku ohledně nákupu přes komoditní burzu Kladno, zda by za současných podmínek 

nebylo vhodné uzavřít nákup přes burzu. Dle slov pana Bittnera aktuálně nelze získat žádné nabídky od 

distributorů v rámci společného nákupu. Z tohoto hlediska je tedy nákup na burze nereálný. O případné 

změně, popř. snížení cen energií nás pan Bittner bude informovat. 

V závěru tohoto bodu vyzdvihl starosta městysu Strážek, pan Tvarůžek, profesionální přístup a spolupráci 

s panem Bittnerem, se kterým již spolupracuje řadu let. 

 

5. Projekt SMART Česko 

Další bod programu se týkal nového projektu SMART Česko, se kterým přítomné starosty seznámil pan Brabec 

(předseda DSO Novoměstsko), který je zároveň členem projektu SMART Česko. V rámci prezentace projektu 

(příloha č.1) zazněly patřičné informace o náplni a výstupech daného projektu. Tento projekt, jehož 

mailto:milan.bittner@agusen.eu
http://www.agusen.eu/
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realizátorem je SMO ČR bude realizován do června 2023 a mělo by z něj vzejít 46 analytických a strategických 

dokumentů z řad obcí, měst a DSO. Pan Brabec tedy na základě dlouhodobé spolupráce oslovil DSO Bystřicko 

v rámci součinnosti v této oblasti a tvorby vhodných SMART řešení v našem regionu. SMO ČR dává 

účastníkům možnost výběru z 9 aktuálních témat, z nichž dvě témata jsou povinná, a to Financování SMART 

a Dobré vládnutí (,,good goverment“). Jako další témata k aktuálnímu řešení byla navržena – Energetika, 

Životní prostředí a Odpadové hospodářství. SMO ČR by pro DSO zajistilo odborníky na SMART řešení v námi 

zvolené oblasti, kteří by následně proškolili odpovídajícího pracovníka. Ten by do uvedeného data, 30.4.2023, 

zpracoval také požadovaný strategický dokument. V rámci projektu existuje povinnost proškolit 60 osob, 

které se musí zúčastnit 40 hodin vzdělávání v daných oblastech (min. 20 h on-line, zbývající část e-learning). 

Z daného projektu neplyne prozatím žádný pracovní úvazek ani finanční podpora. SMO se v současnosti snaží 

o prosazení DPP v částce 5 tis. Kč/měsíčně. Výhoda účasti v projektu spočívá spíše v nalezení optimálních 

,,chytrých“ řešení a uvedení těchto plánů do reality v souvislosti s dotačními možnostmi z fondů EU. Není 

vyloučena také lepší výchozí pozice v rámci budoucích projektů SMO ČR. 

Z důvodu vytížení současného zaměstnance, paní Dočkalové, se na schůzi řešily různé varianty spoluúčasti. 

Nakonec spolupráci přislíbilo také město Bystřice nad Pernštejnem, které by bylo paní Dočkalové nápomocné 

při tvorbě daného dokumentu. 

Pan Pokorný dal tedy hlasovat o účasti DSO Bystřicko v rámci projektu SMART Česko a zároveň o návrhu 

vybraných témat (Energetika, Životní prostředí a Odpadové hospodářství). Účast v projektu byla schválena. 

Hlasování: Pro: 21   Proti: 1   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Na závěr tohoto bodu poděkoval pan Brabec za dlouhodobou spolupráci s DSO Bystřicko a dále také za 

výměnu zkušeností, kterou si předáváme již řadu let. Dále poděkoval za možnost účastnit se členské schůze 

MB a s přítomnými starostmi se následně rozloučil. 

 

6. Hospodaření MB 

Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2022 

Během měsíce února byl starostům zaslán Návrh Rozpočtu Mikroregionu Bystřicko pro rok 2022. Dle zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích byly obce vyzvány o vyvěšení Návrhu Rozpočtu na úřední desce OÚ, včetně 

elektronické, alespoň 15 dní před konáním členské schůze. 

Na straně příjmů, konkrétně na položce 4121, rozpočet zahrnuje členské příspěvky a neinvestiční transfery 

od obcí (GDPR a kompenzace za Bystřici n.P.) a odhadovou částku za spoluúčast v rámci čtení dětem (700 Kč 

x 51 čtení) v celkové výši cca 1 555 tis. Kč. Další položka 4122 obsahuje dotaci z KV v rámci akce Bystřicko čte 

dětem v hodnotě 50 tis. Kč, která nám byla letos proplacena za realizaci minulého ročníku. Dotace MAS Zubří 

země v částce 64 tis. Kč pak pokrývá položka 4113 - tato dotace byla připsána na účet MB až v roce 2022. 

Paragraf 3314 zahrnuje odhad finanční podpory ze strany společnosti EG.D v rámci akce BČD. V paragrafu 

3319, ostatní záležitosti kultury, je prozatím uvedena pouze předběžná spoluúčast obcí na akci Putovní letní 

kino (tj. cca 60 promítání x 600 Kč spoluúčast dle původního systému). Další položky v rozpočtu se týkají 

komunálních služeb a územního rozvoje, které obsahují příjmy za pronájem vybavení a příjmy z ceníku služeb 



5 / 14 

 

v odhadované částce 140 tis. Kč. V poslední položce 8115 je pak zohledněn zůstatek z minulého roku v částce 

cca 891 tis. Kč. 

Strana výdajů následně obsahuje, v rámci paragrafu 3314, odhadované náklady spojené s akcí Bystřicko čte 

dětem (cca 55 čtení x 2700 Kč a nákup knih v hodnotě 15 tis. Kč). Další paragraf 3319 zahrnuje výdaje k akci 

Putovní letní kino (cca 60 promítání x 4500 Kč/film – průměrná cena za licenci), dále náklady související 

s novým Nositelem tradic Bystřicka (max. 7500 Kč), se soutěží Zrcadlení (10 000 Kč), nákupem deskové hry 

(150 ks x cca 110 Kč) a věcných darů týkající se dětské soutěže. Náklady na akci Hry bez hranic v hodnotě 60 

tis. Kč zaznamenává paragraf 3419. 

Nejobsáhlejší položkou je paragraf 3639, který zahrnuje mzdy zaměstnanců, platby za GDPR, příspěvek 

společnostem MAS Zubří země a Koruna Vysočiny, dále platby za materiál, pojištění, poplatky za služby, 

poštovní služby, školení, informační technologie, noviny Bystřicko, cestovné, pohoštění, věcné dary, daně, 

opravy, údržby a ostatní nákupy. Zmiňovaný paragraf zahrnuje také rezervu MB v odhadované částce cca 779 

tis Kč. Další náklady souvisí s provozem účtů u KB a ČNB, který jsme v minulém roce nově zřídili z důvodu 

stanovených podmínek u některých dotačních titulů. Poslední položkou ve výdajích je paragraf 6223, 

zaměřený na mezinárodní spolupráci, který může MB využít na plánované společné setkání nebo zájezd po 

obcích, který jsme již dříve plánovali v rámci dotace MMR. Dříve zde byl zahrnut také zájezd za našimi 

slovenskými přáteli, který se nám v současné době spojené s nákazou COVID-19 nedaří zrealizovat. 

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, a to v celkové výši 2 766 067,91 Kč.  

Předseda MB dal hlasovat o jeho schválení. Rozpočet Mikroregionu Bystřicko pro rok 2022 byl jednohlasně 

schválen. 

Hlasování: Pro: 22    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Obcím bude zaslána informace k vyvěšení na ÚD obcí týkající se nově schváleného rozpočtu. V dokumentu 

bude obsažena informace, kde lze přistoupit ke všem dokumentům souvisejícím s hospodařením MB jak v 

elektronické, tak v listinné podobě. Jakmile tento dokument obce obdrží, prosíme o jeho zveřejnění 

(dokument musí být zveřejněn po celou dobu platnosti Rozpočtu pro rok 2022, až do schválení nového). 

Hlasování: Pro: 22    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 

Starostové obcí byli také seznámeni s výsledkem auditu, který se uskutečnil dne 7.2.2022 v Rozsochách, kde 

sídlí účetní mikroregionu, paní Jarošová. Při přezkoumání hospodaření DSO Bystřicko nebyly zjištěny žádné 

chyby a nedostatky. 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 (příloha č.3) berou přítomní starostové na 

vědomí. 

 

Závěrečná zpráva o průběhu inventarizace za rok 2021 

Inventarizace byla zahájena dne 31.12.2021 a ukončena dne 24.1.2021 vydáním Inventarizační zprávy. V 

rámci kontroly nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. S výsledky inventarizace byl seznámen i předseda 
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Mikroregionu Bystřicko - pan Pokorný.  

Závěrečná zpráva o průběhu inventarizace (příloha č.4) byla schválena v rámci hlasování členské schůze. 

Hlasování: Pro: 22    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Návrh darovací smlouvy pro Kumšt 

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 roce 2021 proběhl již 10. jubilejní ročník této fotografické soutěže, ke kterému aktuálně probíhá výstava 

v půdní galerii Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem. Výstava potrvá do 30.4.2022.  

Dle informací od paní Krásenské nebude v roce 2022 vypisován další ročník, a to z důvodu nevypsání 

krajského dotačního programu ,,Regionální kultura“, ze kterého je akce již pravidelně podporována. 

V případě, že by MB poskytl spolku zmíněný dar, využili by ho na nákup nových panelů určený k výstavám. 

Tyto panely používá také mikroregion, a to v rámci plánovaných výstav. 

Pan Pokorný vyvolal tedy na členské schůzi hlasování o Návrhu darovací smlouvy pro Kumšt v hodnotě 10 tis. 

Kč (příloha č. 5). Návrh byl jednohlasně přijat. 

Hlasování: Pro: 22    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

7. Majetek MB 

Nový skákací hrad, nákup plachet pod hrady 

Ke konci roku 2021 zakoupil MB nový skákací hrad, který byl následně zahrnut do evidence majetku MB 

(příloha č.6). 

Na základě jednání schůze předsednictva MB ze dne 15.2.2022 byly na členské schůzi řešeny možnosti 

zakoupení plachet pod skákací hrady, které by byly zapůjčovány společně s hrady. Zamezilo by se tak jejich 

rychlejšímu opotřebení, protržení, ale také pravděpodobně menší tvorbě plísní. Zároveň by také u hradů 

vznikla plocha, která by sloužila k přezouvání dětí. 

Paní Dočkalová připravila tedy možné návrhy na zakoupení odpovídajících plachet různé kvality i velikostí 

(příloha č.7). Rozměry plachet byly konzultovány s prodejcem nového skákacího hradu, který doporučil 

minimální gramáž 210 g/m2.  

Po krátké diskusi byla vybrána kvalitnější varianta plachet, a to s gramáží 260 g/m2 o rozměrech 8x6m (pro 

skákací hrady 5x5m 5x4m) a 10x6 (pro skákací hrad 7x4m). 

Předseda MB dal hlasovat o schválení nákupu tří vybraných plachet. Nákup byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 22    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

8. Zájezd x posezení na Podmitrově 

Starostové obcí obdrželi před zasedáním členské schůze návrhy a předběžné kalkulace možných zájezdů 

společně s uvedením nákladů za posezení na Podmitrově (příloha č.8). 

K tomuto bodu předseda MB podal informace také o plánovaném setkání s našimi slovenskými přáteli 
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z Vranova nad Topľou, kteří i nadále počítají s naší návštěvou. Ta se prozatím nemohla uskutečnit z důvodu 

nákazy COVID-19 a nyní je situace vypjatá v souvislosti s válkou na Ukrajině, kdy region čelí většímu přílivu 

uprchlíků. Pokud by v nadcházejících dnech či měsících situace ustala, jsou připraveni uspořádat ještě letos 

společné setkání. Na podzim, stejně jako u nás, probíhají na Slovensku komunální volby, tudíž by starostové 

obcí uvítali společné setkání ještě ve stejném zastoupení. 

Během diskuse se konzultovaly různé návrhy, ze kterých nakonec vzešlo závěrečné stanovisko - MB zajistí 

možnost posezení na Podmitrově, které by se uskutečnilo během měsíce května. Jednalo by se o jedno 

páteční odpoledne, které by sloužilo jak k inspiraci, tak ke zhodnocení celého volebního období ze strany 

starostů/místostarostů obcí MB. O přesném termínu posezení budeme ještě obce informovat. 

S další variantou, se kterou předběžně počítáme, je setkání s našimi slovenskými přáteli. Pokud by se letos 

setkání opět neuskutečnilo, pak bychom zvažovali další možnosti. Přítomní se přikláněli k návrhu uspořádání 

jednodenního zájezdu po vesnicích roku, tentokrát z oblasti Jihomoravského kraje. Zájezd by se mohl 

uskutečnit během měsíce září. Záleží samozřejmě také na termínu konání komunálních voleb. 

Konečné stanovisko ohledně uskutečnění zájezdu, popř. setkání se Slováky, bude ještě projednáno na další 

členské schůzi MB, plánované v měsíci červnu 2022.  

 

9. Mikroregionální akce 
 

Bystřicko čte dětem 2021 

Aktuálně probíhá 15. ročník akce Bystřicko čte dětem. Obce i školy byly již informovány o tom, že krajská 

dotace ,,Regionální kultura“, ze které je akce již pravidelně spolufinancována, nebyla letos vypsána, ale byla 

nahrazenou novou dotací  ,,Bavíme se na Vysočině.“ Seznam veškerých uznatelných a neuznatelných nákladů 

v rámci této dotace byl součástí průvodního e-mailu k akci. Přítomní starostové byli upozorněni na to, že 

v rámci nové dotace nelze pokrýt již náklady související s nákupem občerstvení.  

Výsledek dotace bychom měli znát do konce května 2022, tudíž v současné chvíli nemají zúčastněné subjekty 

jistotu finančního příspěvku. Pokud dotace bude uznána, mohou počítat opět s příspěvkem 2700 Kč/čtení 

(700 Kč/čtení by bylo později přeúčtováno obci jako MČP).  

Finanční příspěvek ze strany EG.D (dříve E.ON) byl již schválen a činí 30 tis. Kč.  

Kancelář MB již také zajistila nevyprodané výtisky dětských časopisů od různých distributorů, které jsou vždy 

rozdávány dětem v rámci realizovaných čtení. 

Aktuální počty nahlášených čtení naleznete v dokumentu Rozúčtování daru na jednotlivá čtení (příloha č.9), 

Tento dokument je prozatím předběžný, uvedený příspěvek bude potvrzen v případě přiznání dotace. 

Na schůzi předsednictva se již také schválil nákup knížek v hodnotě 15 tis. Kč, které budou poskytovány 

zúčastněným subjektům v rámci každého čtení (1 ks/čtení).  

 

Dětská umělecká soutěž – 12. ročník 

Dne 23.2.2022 proběhlo slavnostní předání ocenění v rámci dětské soutěže na téma ,,Zdravé Bystřicko, které 
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se uskutečnilo v prostorách půdní galerie Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem. Zároveň zde probíhala 

výstava dětských prací, která trvala do 25.2.2022. 

Aktuálně se již připravuje výstava v kongresové budově KV v Jihlavě, která bude probíhat od 6.4. do 

28.4.2022. Slavnostní vernisáž proběhne dne 6.4.2022 od 14:00 hodin. Oficiální plakát a pozvánku budeme 

obcím zasílat během příštího týdne. 

 

MA21 – Putovní letní kino 

V souvislosti s akcí Putovní letní kino podával MB žádost o krajskou dotaci ,,MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ V 

KRAJI VYSOČINA“, která byla již v letošním roce vypsána. Žádost byla podána opětovně do kategorie D, kde 

je výše poskytnuté dotace stanovena na 60 tis. Kč. 

Aktuálně tedy čekáme na rozhodnutí o přiznání dotace. Jakmile budeme znát výsledek, obce budeme 

informovat jak o výši finančního příspěvku, tak o možnosti účasti na akci v letošním roce. Pokud získáme 

dotaci, příspěvek bude činit obvyklých 2000 Kč/film (spoluúčast obce 600 Kč). Konečné podmínky budou 

zaslány v samostatném e-mailu. 

V rámci MA21 je nutné plnit určitá kritéria, která jsou vždy jednou z hlavních podmínek pro získání dotace. 

Na členské schůzi byly tedy projednávány odpovídající dokumenty, a to Hodnotící zpráva MA21 za rok 2021 

a Plán zlepšování MA21 na rok 2022 (příloha č.10 a č.11). Oba tyto dokumenty byly zaslány obcím před 

konáním členské schůze k prostudování.  

Předseda MB dal hlasovat o jejich schválení. Návrh byl jednohlasně přijat.  

Hlasování: Pro: 22    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Nositel tradic Bystřicka  

Dne 7.3.2022 zasedala odborná komise, která měla za úkol vybrat nového Nositele tradic Bystřicka pro rok 

2022. V letošním roce se komise zaměřila na nominace ze zásobníku z minulých let a navrhla tak ke 

zmíněnému ocenění pana Josefa Sedláře z Věchnova, a to konkrétně za tradici pekařství. V letošním roce 

navíc pekárna Věchnov oslaví 30. výročí své činnosti. 

O jeho zvolení dal hlasovat v rámci členské schůze předseda MB, pan Pokorný. Nositel tradic Bystřicka pro 

rok 2022 byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 22    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Novému Nositeli tradic Bystřicka bude náležet titul, plaketa, diplom, panel a finanční odměna v částce 10 000 

Kč. Finanční dar poskytne, jako již obvykle, Mikroregion Bystřicko a město Bystřice nad Pernštejnem ve stejné 

výši (tzn. 5 tis. Kč každý subjekt). 

Slavnostní předání ocenění se předběžně plánuje dne 14.8.2022 v rámci konání bystřické poutě.  

 

Hry bez hranic 2022 

Hry bez hranic pro rok 2022 byly stanoveny na datum 10.9.2022. Pořadatelem letošního 9. ročníku se stal 

městys Štěpánov nad Svratkou. 
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V letošním roce nebyla vypsána dotace ,,Jednorázové akce“, ze které jsme vždy částečně pokrývali výdaje 

spojené s touto akcí. Tato dotace byla nahrazena, již zmiňovaným dotačním titulem ,,Bavíme se na Vysočině“, 

který v Podprogramu B podporuje také pořádání sportovních akcí. 

Při zpracování žádosti narazila paní Benová na podmínku, která omezovala zaslání více žádostí do stejného 

dotačního titulu. V podprogramu A jsme již zažádali totiž o dotaci týkající se akce Bystřicko čte dětem. Na 

základě této skutečnosti jsme oslovili pořadatelský městys Štěpánov n. S., v rámci možnosti podání žádosti o 

dotaci na Hry bez hranic z jeho strany. Městys této možnosti využil a následně žádost o dotaci podal. V této 

oblasti naváže MB s městysem vzájemnou spolupráci. 

 

8. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

Společný nákup elektřiny na rok 2023 

Diskuse v rámci této problematiky byla již součástí bodu s panem Bittnerem. Aktuální dění na Ukrajině souvisí 

také s vysokým nárůstem cen energií. V současné chvíli nejsou vytvářeny ani cenové nabídky od distributorů 

pro větší subjekty, řešeny jsou pouze individuální nabídky, a to mnohdy pouze na období 3 měsíců. Jakmile 

dojde k jejich uvolnění, bude nás pan Bittner informovat o aktuálních cenách.  

Město Bystřice n P. bude tedy pravděpodobně i do budoucna již řešit výběrová řízení, do kterých již spadla 

v rámci VZ. Zda zůstane u nákupu přes burzu či si bude výběrová řízení řešit již samostatně, zůstává prozatím 

otevřeno. 

Zúčastněné obce/školy mají tedy aktuálně platné smlouvy do 31.12.2022, a to jak v rámci nákupu elektřiny, 

tak zemního plynu. Pokud se situace během roku nijak nezlepší, bude nutné, zajišťování již samostatných 

cenových nabídek. Další aktuální informace zazní na příštím jednání členské schůze MB, plánované na červen 

2022.  

 

GDPR – upozornění o zpracování cookies na webu obcí a škol  

V průběhu měsíce prosince 2021 byly obce a školy informovány ohledně nových povinností týkající se oblasti 

IT. Od pana pověřence, Ing. Petra Šneka, byly přeposlány podklady k nastavení cookies dle nově schválené 

novely zákona o elektronických komunikacích platné od 1.1.2022. Od tohoto data bylo tedy nutné, aby 

veškeré pc (webové stránky) byly nastavené dle již zaslaného postupu. Pokud tak ještě někdo neučinil, má 

dle slov pana Šneka, sjednat včasnou nápravu. 

 

Tvorba seznamu subjektů zajišťující rozvážku obědů na území DSO 

Kancelář MB oslovila obce v průběhu měsíce listopadu 2021 v rámci poskytnutí informací o dostupných 

firmám ve své obci, které zajišťují službu – rozvážka obědů. K dnešnímu dni eviduje paní Dočkalová 20 

zaslaných odpovědí k této problematice.  

V souvislosti se zodpovězením určitých otázek týkající se sociální oblasti a služeb kontaktovala obce již také 

paní Scherrerová (MAS Zubří země), která MB poskytla potřebné odpovědi i z některých dalších obcí MB. 
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V případě doplnění zbývajících odpovědí, kontaktuje MB přímo danou obec.  

Po jejich shromáždění zpracuje MB souhrnný seznam firem poskytující danou službu na našem území. 

Uvedený seznam bude následně dostupný jak pro obce, tak i pro občany DSO prostřednictvím webových 

stránek Mikroregionu Bystřicko. 

 

Sbírka právních předpisů  

Obce obdržely informace týkající se účinnosti zákona č. 35/2021, o Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků, ke kterému mj. probíhaly od září 2021 pravidelná školení. Ke změně dochází v rámci 

vyhlašování právních předpisů obcí.  

Obce byly v samostatném e-mailu poučeny, že od 1.1.2022 se právní předpisy obcí (OZV, nařízení obce) 

budou zveřejňovat již ve Sbírce právních předpisů. Obce tak mají během tří let od nabytí účinnosti zákona č. 

35/2021, o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků (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. 

Dle slov paní Slezákové není prozatím nutné spěchat s vložením starých předpisů (před rokem 2021 i včetně 

roku 2021). Hlavní nyní je, aby obec měla vložené ve Sbírce právních předpisů nově schválené vyhlášky v roce 

2022. Po vložení do systému není již možné vyhlášku opravit a musí se podat případná žádost o výmaz, tudíž 

s vkládáním starých předpisů obce mohou vyčkat (je na ně čas až do výše uvedeného konce roku 2024). V 

současné době se dle paní Slezákové dolaďují také některé nedostatky systému. 

Ministerstvo vnitra uskutečnilo od září 2021 řadu školení k této problematice, v případě zájmu ze strany obcí 

se budou plánovat další školení i v roce 2022.  

 

Spisová služba v elektronické podobě 

Od 1.2.2022 vešla v platnost novela zákona § 63 zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, podle 

níž musí všechny obce přejít na výkon spisové služby v elektronické podobě, a to konkrétně do 31.12.2024. 

Tato nová povinnost se týká nejen obcí, ale také kanceláře Mikroregionu Bystřicko.  

Dle informací od IT pracovníků z MěÚ není již možné připojení na server Bystřice n. P., tudíž MB i zbývající 

obce, které doposud neměly zřízenou elektronickou spisovou službu, tak musí řešit tuto problematiku již 

samostatně. 

MB si prozatím nechal udělat cenovou nabídku u společnosti GORDIC. Jako nejlepší variantu pro nás vybrala 

modul WESS, který zajišťuje elektronickou spisovou službu včetně RAK (registru autorizovaných konverzí). 

Aktuální nabídka činila cca 13 ti. Kč/rok. 

Dle slov zástupce společnosti GORDIC se v současné době dolaďují detaily ohledně nové povinnosti právě pro 

DSO. Jakožto právnická osoba není oprávněna dělat např. konverzi dokumentů, což by dost často 

znesnadňovalo některé úkony související se zavedením elektronické služby. Aktuálně se zvažuje odložení této 

povinnosti pro DSO, a to do konce roku 2026. Do této doby se bude usilovat o to, aby DSO byly brány jako 



11 / 14 

 

orgán veřejné moci a byl jim udělen přístup k tvorbě konverzí a s tím související přístup do Czech Pointu. Po 

udělení patřičného oprávnění by se následně musela udělat nová cenová nabídka, která by zahrnovala také 

částku za propojení Czech Pointu s vybraným modulem. 

V rámci diskuse pak byly kanceláři MB navrženy další alternativy modulů (např. TESS: T-mapy apod.), které 

by mohly MB zajistit výhodnější nabídku i snadnější obsluhu. Jakmile budou dořešeny výše uvedené detaily, 

MB osloví také další společnosti v rámci cenové nabídky týkající se zřízení elektronické spisové služby. 

 

Sborník tradic Bystřicka 

Přítomným starostům bylo opětovně připomenuto vyplňování dotazníku zaměřeného na prvotní průzkum 

tradic v dané obci. Poskytnuté informace slouží k tvorbě nové publikace nazvané ,,Sborník tradic Bystřicka“. 

Dle slov paní Špačkové (zpracovatel zmiňované publikace) již některé obce reagovaly na opětovnou výzvu 

zaslanou obcím koncem měsíce ledna. Prosíme tedy ještě zbývající obce o součinnost a vyplnění příslušného 

dotazníku v co nejkratší době. V případě nějakého dotazu či nejasností kontaktujte přímo paní Špačkovou: e-

mail: spackova@zsdr.cz, tel.: +420 728 649 798. Odkaz na dotazník naleznete zde:  Dotazník obcím pro 

přípravu Sborníku Bystřicka nebo také v e-mailech ze dne 25.11.2021 a 31.1.2022. 

 

Akce ,,Čistá Vysočina“ 

Paní Dočkalová dále přítomným starostům poskytla informace týkající se akce Čistá Vysočina 2022. 

V letošním roce proběhne sběr odpadu v termínu od 11.4. - 24.4.2022. Kancelář MB bude opět kontaktním 

místem k vyzvedávání pytlů a vest určených k akci. Termín k jejich vyzvednutí byl stanoven na 4.4. - 8.4.2022. 

Zúčastněné subjekty budeme o možnosti vyzvednutí patřičných věcí kontaktovat ještě e-mailem, a to po 

obdržení seznamu ze strany KV. 

Svoz odpadků je zajišťován Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny pouze u silnic I., II. a III. třídy. Sběr v 

obci/městě je potřeba řešit s konkrétním obecním/městským úřadem, který zajišťuje svoz. Na základě 

požadavku ze strany města Bystřice n. P. budou sběrači při vyzvedávání pytlů poučeni o této povinnosti, popř. 

budou nahlašovat uložení pytlů s odpadky (mimo silnice I., II., III. třídy) paní Dočkalové, která předá informace 

kompetentním osobám v rámci jejich svozu. 

 

Nákup kreslené hry ,,Poznej Bystřicko“ 

Na základě předběžného zájmu od obcí bylo prozatím objednáno 125 ks deskové hry ,,Poznej Bystřicko“, 

kterou ilustrovala paní Tatíčková, starostka obce Blažkov. Mikroregion Bystřicko již samostatně objednal 150 

ks, které budou sloužit k propagaci našeho území v rámci akcí pořádaných Mikroregionem Bystřicko (dětská 

soutěž, Hry bez hranic, Bystřicko čte dětem apod.). 

Aktuálně se čeká na výrobu dané hry, kterou výrobce potvrdil TIC dodat začátkem měsíce května 2022.  

Cena hry je stanovena na cca 110 Kč. Pokud by tedy ještě nějaká členská obec měla o patřičný počet hry 

zájem, ať se co nejdříve ozve paní Dočkalové. 

https://forms.gle/x5MmXNDm3YSKQnzc6
https://forms.gle/x5MmXNDm3YSKQnzc6
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Regionální hra ,,Jak dobře to u nás znáš“ 

Obce byly e-mailem informovány o možnosti zapojení se do tvorby nové regionální hry ,,Jak dobře to u nás 

znáš?", jejímž zakladatelem je pan Ing. Mgr. Petr Liška. 

V minulosti byla vyrobena obdobná hra pro okres Pelhřimov, Jihlavu a Havlíčkův Brod a v současné chvíli se 

připravuje také verze pro okres Žďár nad Sázavou. Dominantou herního plánu bude mapa našeho okresu s 

originálními karetními otázky z měst a obcí. Do mapy budou zakresleny všechny zapojené obce, které 

následně vytváří svou vlastní herní kartu s otázkami + mají na kartě vlastní grafický prvek (erb nebo kresbu). 

Pokud se hry daná obec zúčastní je potřeba si závazně předobjednat libovolný počet her (minimálně ale 10 

ks). Cena za 1 ks se odvíjí od realizovatelného nákladu (orientačně se cena pohybuje v rozmezí 510 - 590 Kč). 

Oslovování obcí, měst a dalších zájemců potrvá do 30.4.2022. Veškeré podrobnosti o hře naleznete v příloze 

č.12. 

 

Nahlašování plánovaných akcí v obcích MB 

TIC Bystřice nad Pernštejnem oslovilo mikroregion Bystřicko v rámci nahlašování obecních akcí pro rok 2022. 

Veškeré akce budou následně zveřejňovány v kalendáři akcí na stránkách 

https://www.bystricenp.cz/#section-calendar, na které mj. odkazují také stránky Mikroregionu Bystřicko. 

Prosíme tedy o součinnost obcí v této oblasti a nahlašování plánovaných akcí, a to kanceláři MB nebo přímo 

TIC Bystřice nad Pernštejnem. 

 

Aplikace GEOFUN 

Na základě podnětu od pana starosty z Víru byly přítomným starostům sděleny informace o nových 

možnostech týkající se mobilní aplikace Geofun, kterou by mohly některé obce využít. Tato aplikace je určena 

pro chytré telefony a tablety, která provádí návštěvníky zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších 

místech v regionu, seznámí je s historií, rodáky apod. 

V případě zájmu uvádíme odkaz na podrobnější informace o tvorbě hry i jejím fungování 

https://www.geofun.cz/. 

 

Nabídka fotografických snímků – pan Horák 

Kancelář MB oslovil pan Jaroslav Horák, který se zabývá už od r. 1994 fotografováním a propagací měst, obcí 

a regionálních sdružení. V roce 1996 mj. pořizoval také snímky některých obcí ORP Bystřice nad Pernštejnem, 

které následně sloužily k tvorbě publikace ,,Bystřicko“ (příloha č.13).   

Pokud by ze strany dotyčných obcí byl zájem, může pan Horák nabídnout kvalitní skeny těchto fotografií 

přímo z originálních negativů. Podle nich by např. mohl udělat fotografie nové, které by sloužily obcím k 

porovnání. 

Aktuálně se zabývá také fotografováním pomocí dronu. Ukázku jeho práce a zároveň kontakt na pana Horáka 

budeme obcím zasílat v samostatném e-mailu. 

https://www.bystricenp.cz/#section-calendar
https://www.geofun.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 42 tis. ks zasázených stromů. Zbývá tedy zasadit již necelých 5 tis. ks. Jakmile mikroregion 

naplní tento závazek, osloví zúčastněné obce v rámci podpisu a razítka, kterým potvrdí počty zasázených 

stromů ve své obci. Aktuální počty zasázených stromů dle jednotlivých obcí naleznete v příloze č.14.  

Pokud i další obce MB plánují v dohledné době dobrovolnickou výsadbu, prosíme o nahlášení počtu 

zasázených stromů na e-mailovou adresu MB: info@regionbystricko.cz. 

 

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

Paní Dočkalová informovala přítomné starosty o výstupech z jednání řídící skupiny (ŘS) týkající se tvorby 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Bystřice nad Pernštejnem. Aktuálně byla na zasedání 

řešena vize, jednotlivá opatření a cíle v rámci tvorby příslušného dokumentu. Jedno z opatření, které bylo do 

plánu rozvoje zavedeno, se týkalo také zajištění pravidelných setkávání aktérů v oblasti sociálních služeb se 

zástupci obcí. MB tímto navázal na předešlý výstup z projektu CSS, kde byly odsouhlaseny pravidelné schůzky 

zástupců obcí s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou (1x ročně). 

Další zasedání ŘS mělo proběhnout dne 24.3.2022, ale to bylo z důvodu nemoci odpovědného pracovníka 

prozatím zrušeno. Náhradní termín zasedání nebyl prozatím stanoven. 

Pokud by nějaká obec měla podněty k jednání v rámci řešení sociálních služeb v obcích MB, nechť kontaktuje 

kancelář MB. 

 

Střet zájmů – podání průběžného oznámení do Centrálního registru 

Z hlediska zákona o střetu zájmů musí být do 30.6.2022 na stránkách https://cro.justice.cz/ podáno průběžné 

oznámení ze strany veřejných funkcionářů – tj. starostů, místostarostů a členů rady (neuvolnění členové 

zastupitelstva oznámení nepodávají, pouze uvolnění, viz. https://www.justice.cz/…ace). Období, za které se 

průběžné oznámení podává, je od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

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

 

Další body diskuse 

• Paní Dočkalová oslovila přítomné starosty s možností zajištění uspořádání semináře týkající se 

legislativy, spisové služby, sbírky právních předpisů, popř. jiných vybraných témat. Nikdo 

z přítomných starostů však neprojevil zájem o patřičná školení. 

• Na závěr schůze proběhla diskuse na aktuální téma související s počty uprchlíků na našem území. 

V této oblasti bylo zapotřebí si ujasnit zdroje získávaných informací, které se nyní dost často dublují 

z více stran a starostové jsou mnohdy zahlceni přemírou dotazů i informací k této problematice. Je 

tedy nutná jejich koordinace a tvorba jednotného systému předávání informací. Počty uprchlíků jsou 

mailto:info@regionbystricko.cz
https://cro.justice.cz/
https://www.justice.cz/web/msp/verejny-funkcionar-zivotni-situace
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již v současné době centrálně řízené, aktuální počty uprchlíků na daném území jsou nyní dostupné 

na stránkách Ministerstva vnitra:  

https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx?fbclid=IwAR22zuX-

3IQ43Z8ASUbuVYj33gbVIRVhlZgw7oAu0c4aBQi85wpFhGFe4P0. Z tohoto hlediska již nebudou 

dotazy směřovány na obce, resp. starosty, kteří nejsou schopni zaznamenávat výskyt uprchlíků na 

území své obce.  

• V návaznosti na předchozí bod vyzvala paní Dočkalová přítomné starosty k reakci na zasílání mnohdy 

dublovaných informací ze strany MB. Mikroregion bohužel nemůže posoudit, které z těchto zpráv 

chodí do DS obcí a které již nikoliv. Bohužel nemůže ani rozlišovat důležitost zpráv, které chodí 

převážně e-mailem, a to jak ze strany KV, ministerstev i města Bystřice nad Pernštejnem.  

Po delší debatě, se starostové přiklonili k názoru, že kancelář MB bude i nadále přeposílat veškeré 

informace, které si obce následně vyhodnotí, popř. smažou v rámci duplicity.  

• V rámci diskuse pan Pokorný dále vyzval k individuální domluvě ty obce, které využívají služeb tzv. 

,,střídačky“, která zastupuje zaměstnance za dovolenou, případně nemoc v rámci pošty Partner. 

• Na závěr schůze vznesla paní Tatíčková (starostka obce Blažkov) dotaz, který se týkal TS Bystřice n. P. 

Konkrétně se řešila situace související s nakládkou odpadů, při kterém vznikla obci škoda na 

kontejnerech. Některé obce se s podobným případem také již setkaly a řešily daný problém přímo 

s TS. Ty jim prý následně zajistily výměnu kontejneru. Veškeré záležitosti tedy mají obce řešit přímo 

s TS, konkrétně s panem Šikulou.  

K tomuto tématu měl ještě poznámku pan starosta z městysu Strážek, která upozornil na nákup 

popelnic z Německa. Dle jeho slov neodpovídají našich parametrům (mají jiné úchyty), tudíž nelze 

zajistit jejich vývoz TS. 

 

9. Závěr jednání 

Po diskusi poděkoval pan Pokorný pořadatelské obci Dolní Rožínka za poskytnutí zázemí pro konání dnešní 

členské schůze a zároveň poděkoval všem přítomným za jejich účast. Následně první členskou schůzi v roce 

2022 ukončil.  

 

 

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

             Jiří Vrbka                                                  Jiří Veselý                 Libor Pokorný      

            starosta obce Bukov                                       starosta obce Věžná                             předseda mikroregionu 

 

Zapsala: 

  ……………………………………. 

          Jitka Dočkalová 

https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx?fbclid=IwAR22zuX-3IQ43Z8ASUbuVYj33gbVIRVhlZgw7oAu0c4aBQi85wpFhGFe4P0
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