
6.3. 2007 v 15:30 hod., zasedací místnost OÚ Vír

Přítomní: 

 20  zástupců  členských  obcí  (Blažkov,  Bystřice  n.P.,  Dalečín,  Dolní  Rožínka,  Milasín,  Rodkov, 
Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Strachujov, Sulkovec, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké 
Janovice, Vír, Zvole, Ždánice)

 MěÚ Bystřice n.P. – Ing. Tomáš Straka
 HZS kraje Vysočina – Vlastimil Kurfürst, Josef Ryba, Jan Irovský

Program schůze:

1. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu
2. Školení – povinnost obcí na úseku požární ochrany a krizového, havarijního plánování
3. Změny  v  zákonu  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon) 

– územní plánování
4. Hospodaření mikroregionu Bystřicko

a) rozpočet na rok 2007
b) zpráva o provedení kontroly České správy sociálního zabezpečení

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4.2006
6. Společná platba za veřejnou hudební produkci (místní rozhlas) organizaci OSA
7. Vytvoření jednotné webové stránky pro obce, které nemají elektronickou úřední desku

8. Možnost dotací pro obce v roce 2007-2013 (informace ze školení ve Velkém Meziříčí 8.-9.2.2007)
9. Databáze projektových záměrů obcí mikroregionu Bystřicko
10. Diskuze a další informace

a) činnost MAS Zubří země o.p.s.
b) výstava dětských výtvarných prací „Život u potoků, říček a rybníků naší Vysočiny“
c) letní poznávací akce s názvem „S Vodomilem Zubří zemí“
d) projekt „Za poznáním Zubří země“
e) projekt „Bystřická zastavení“

Členská schůze  se sešla v nadpoloviční většině a tedy bylo usnášení schopné viz. prezenční listina.

ZÁPIS

1. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu

 Členské schůzi byl představen program schůze 6.3.2007, jednohlasně byl schválen.
 Členská schůze schválila zapisovatele Ing. Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Vojtu, 

Ing. Pavla Kadlece

2. Školení – povinnost obcí na úseku požární ochrany a krizového, havarijního plánování

 Školení provedli zástupci HZS kraje Vysočina (kontakt: jan.irovsky@  hasici-vysocina.cz  )
 Přítomným byla  rozdána  příručka  pro  starosty  obcí „Řešení  mimořádných  událostí  a  krizových 

situací“ od Ministerstva vnitra ČR.
 V elektronické podobě je na web. stránce: http://www.mvcr.cz/udalosti/prirucky/obce/reseni_mu.pdf
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3. Územní plány po 1.1.2007 dle zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon)

 O územních plánech po 1.1.2007 dle zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) informoval členskou 
schůzi Ing. Tomáš Straka z MěÚ Bystřice n.P. – vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu.

 Kontakt: 566 590 348, straka.stavebni@mu.bystricenp.cz

Pro obce, které mají pouze urbanistické studie a neuvažují o pořízení územního plánu (13 obcí):
 Platí  intravilán  k roku  1.9.1966  mimo  intravilán  nelze  stavět.  Částečně  lze  toto  území  zvětšit 

vymezením zastavěného území obce (intravilán obce + zastavěné stavební pozemky po roce 1966 + 
přiřazení proluk, avšak nelze takto stanovovat nové rozvojové plochy). Nové rozvojové plochy musí 
řešit až územní plán.

Pro obce, které začaly pořizovat ÚP před 1.1.2007 ( Strážek, Dolní Rožínka, Zvole, Radkov, Unčín, Dalečín):
 Další etapy budou pořizovány dle nového stavebního zákona.
 Formální  věc:  Nutnost,  aby  Zastupitelstvo  obce  určilo  usnesením  zastupitele,  který  bude 

spolupracovat s pořizovatelem při pořizování ÚP (většinou starosta obce).

Pro obce, které mají zájem pořídit územní plán:
 Schválit usnesením v Zastupitelstva obce pořízení územního plánu obce a určit zastupitele, který bude 

spolupracovat s pořizovatele (platí i pro změnu ÚP)
 Napsat žádost o pořízení ÚP na náš úřad a doložit usnesením zastupitelstva
 Jestliže obec nemá vybraného projektanta – výběrové řízení na projektanta (oslovení 3 projektantů)
 Na pořízení ÚPD lze získat dotaci od kraje Vysočina (uzávěrka žádostí září 2007).

Platnost ÚPD:
 ÚP schválené před 1.7.1998 nahradí obec do 5ti let.
 ÚP schválené po 1.7.1998 se do 5ti let upraví podle nového SZ a schválí jinak pozbývají platnosti.

Pokuty: 
 Spodní hranice není určena horní hranice (250 000 tis. Kč až do 2 mil. Kč) dle závažnosti přestupku.

4. Hospodaření mikroregionu Bystřicko

a) rozpočet na rok 2007

 Členská  schůze  projednala  návrh  rozpočtu  mikroregionu  Bystřicko  na  rok  2007,  jednohlasně  byl 
schválen viz. příloha č. 1.  

 Rozpočet mikroregionu Bystřicko na rok 2007 byl umístěn na web. stránku mikroregionu Bystřicko – 
www.bystricko.cz

 Plánované  příjmy  v roce  2007:  42 000,-  od  obce  Rozsochy  viz.  bod  9  členské  schůze  č.5/06 
z 23.11.2006, 50 000,- Kč z grantového programu Fondu Vysočiny „Leader Vysočiny 2007“.

b) zpráva o provedení kontroly České správy sociálního zabezpečení

 Dne 15.2.2007 byla provedena kontrola  pojistného na sociální  zabezpečení  a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. 
Kontrolu provedla Marcela Jakubcová z OSSZ Žďár nad Sázavou.

 Zjištění kontroly  : bez závad.

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4.2006

 Členská  schůze  projednala  návrh  dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  ze  dne  20.4.2007  na  noviny 
Bystřicko. Měsíční náklad bude zvýšen o 50 ks z důvodu přistoupení obce Blažkov (navýšení celkové 
ceny o 669,- Kč, tedy na 41 469,- Kč včetně DPH za rok). 

 Jednohlasně byl dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválen.

6. Společná platba za veřejnou hudební produkci organizaci OSA

 Ing.  Pavel  Kadlec  informoval  členskou schůzi  o  možnosti  výhodnější  společné platby za veřejnou 
hudební produkci organizaci OSA. Když by za obce tuto platbu platil mikroregion, bude to mnohem 
výhodnější.

 Členská schůze pověřila p. Kadlece, aby zjistil konkrétní podmínky pro společnou platbu za veřejnou 
hudební produkci.
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7. Vytvoření jednotné webové stránky pro obce

 Členská  schůze  byla  informována o možnosti  vytvoření  jednotné webové stránky  pro  obce,  které 
nemají elektronickou úřední desku.  Obcím, které budou mít zájem, by mohly být vytvořeny vlastní 
stránky – zjednodušená verze web. stránek obce Rozsochy - http://www.rozsochy.cz

 Webové stránky  by  mohl  zpracovat  Marek  Klusák,  který  vytvářel  i  webovou  stránku  mikroregionu 
Bystřicko, obce Vír a Rozsochy.

 Na zpracování webových stránek je možné získat finanční prostředky z grantového programu Fondu 
Vysočiny “Webové stránky pro všechny“, který bude vyhlášen ve 4. čtvrtletí 2007.

8. Možnost dotací pro obce v roce 2007 - 2013

 Ve dnech 8.2-9.2.2007 se konal ve Velkém Meziříčí seminář „Příprava na programovací období 2007-
2013“,  součástí  programu  byly  informace  o  operačních  programech  ČR  a  dalších  dotačních 
programech vhodných pro obce na toto období.

 Přítomní obdrželi přehled těchto programů - I. část. Další část přehledu bude zpracována a rozeslána 
všem členům mikroregionu. 

9. Databáze projektových záměrů obcí mikroregionu Bystřicko

 Přítomným byl rozdán dotazník, který popisuje záměr obce. Vyplňuje se název akce, stručný popis, 
plánovaný začátek realizace a předběžný rozpočet. 

 Dotazník bude zaslán všem obcím také e-mailem.
 Dotazník bude sloužit k vytvoření databáze projektových záměrů. 
 Výhody databáze:

a)  koordinace záměrů obcí do společných projektů,
b)  zástupce obcí bude možné cíleně informovat o vhodném dotačním titulu.

 Dotazníky se mohou zasílat průběžně.

10. Diskuze a další informace

a) Činnost MAS Zubří země o.p.s.

 V listopadu 2006 se kvůli rozšíření území konala schůzka se starosty obcí kolem Nedvědice  novými 
členy se stala obec Věžná a městys Nedvědice.

 Další schůze k rozšíření území se konala 18.1.2007 se zástupci MAS Mikroregionu Novoměstsko o.s. 
Předběžně byla přislíbena spolupráce. 

 Ve středu 14.3.2007 v 9.00 hodin se uskuteční schůze se zástupci mikroregionu Novoměstsko. Pokud 
bude schůzka úspěšná, bude MAS Zubří země působit i na území mikroregionu Novoměstsko.

 Na provoz může MAS Zubří země získat finanční prostředky z grantového programu Fondu Vysočiny 
„Leader Vysočiny 2007“. Výše příspěvku může být 50 000,- až 120 000,- Kč, spoluúčast na nákladech 
projektu je  50%.

b) Výstava dětských výtvarných prací „Život u potoků, říček a rybníků naší Vysočiny“

 Na této soutěži se podílel i mikroregion Bystřicko.  Výstava prací přihlášených do této soutěže byla 
zahájena ve čtvrtek 1.2.2007 odpoledne  za značného zájmu návštěvníků v prvním patře bystřického 
Městského muzea. 

 Vernisáž  výstavy  byla  doplněna  vystoupením klarinetového  tria  žáků ZUŠ Bystřice  n.P.  Po  milém 
hudebním zážitku předali pořadatelé soutěže za velkého zájmu přítomných 15 autorům vítězných prací 
diplomy a ceny. Výstava trvala do 28.2.2007 a potom by měla být přemístěna do Víru, Štěpánova n.S. 
a Dalečína.

 Fotky z     otevření výstavy   jsou na webové stránce www.bystricko.cz

c) Letní poznávací akce s     názvem „S Vodomilem Zubří zemí“  

 Členská schůze byla seznámena s projektem, který je zaměřený na zatraktivnění Bystřicka pro turisty. 
Do trasy poznávací akce bude zařazeno 10 sportovních a turistických zařízení, například Šiklův mlýn či 
rozhledna Karasín.  
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 Do speciální legitimace budou účastníci putování sbírat razítka, odměnou bude pro každého účastníka 
po navštívení 9 lokalit rodinná plavenka do krytého bazénu ve sportovní hale. Vyplněné odevzdané 
legitimace  budou také  slosovány  a  5  vylosovaných  výherců  získá  pro   2  osoby  víkendový  pobyt 
v některém ubytovacím zařízení či romantický večer v příjemné restauraci.

 Konkrétní podmínky poznávací akce budou uveřejněny v dubnovém čísle novin Bystřicko.
 Členská schůze jednohlasně schválila, že mikroregion Bystřicko se  bude podílet na realizaci akce 

„S Vodomilem Zubří zemí“ formou kontaktního místa pro sběr vyplněných legitimací  (mikroregionální 
kancelář bude sloužit jako kontaktní a reklamační místo).

d) Projekt „Za poznáním Zubří země“ – marketing turistického regionu Bystřicko – II. etapa“

 Žadatelem je město Bystřice a partnery jsou 14 obcí mikroregionu Bystřicko (Blažkov, Bohuňov, Horní 
Rožínka,  Nyklovice,  Písečné,  Rodkov, Sejřek,  Strachujov,  Sulkovec, Velké Janovice,  Velké Tresné, 
Věchnov, Věstín a Ždánice), Libor Jedlička a Westernové městečko Šiklům mlýn. 

 Projekt  navazuje  na  předešlé  projekty  v cestovním  ruchu  “Návštěvnické  centrum  Bystřicka 
a vybudování informačního systému pro turisty“  a „Vysočinou za zdravím a poznáním“ – příprava 
turistických produktů Bystřicka a jejich marketing. 

 Aktivity projektu: zavedení internetu v informačních kioscích u rozhledny v Karasíně, ve westernovém 
městečku  Šiklův  mlýn  a  na  hradě  Pernštejn,  umístění  mapy  Bystřicka  před  Městským  muzeem, 
instalace informačních tabulí ve 14 obcí mikroregionu + informační letáky o 14 obcích             a 10 
městských částech Bystřice n.P., vydání sborníku výletů Bystřickem, sborníku ubytování a pohlednic 
Bystřicka se znaky obcí – 11 druhů.

 Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: nejpozději červen 2007
 Realizace projektu: květen 2007 – červen 2008

e) Projekt „Bystřická zastavení“

 Členská schůze byla informována o nově připravovaném projektu „Bystřicka zastavení“, na který bude 
město  Bystřice  n.P.  žádat  o  dotaci  z programu  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  „Podpora  rozvoje 
hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů“.

 Projekt navazuje na Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezku. Na přípravu a realizaci projektu 
budou použity také dětské výtvarné práce ze soutěže „Život u potoků, říček a rybníků naší Vysočiny“.

..................................................... .....................................................
    místopředseda mikroregionu Ing. Pavel Kadlec
               Bc. Josef Vojta

.....................................................
        předseda mikroregionu
                Augustin Holý

Zapsala dne 7.3. 2007

.....................................................
         Ing. Jarmila Zemanová
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