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4. 10. 2018 v 16:00 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

 
 

• 20 zástupců členských obcí (Blažkov, Bystřice n. P., Bukov, Dalečín, Dolní Rožínka, Moravecké 

Pavlovice, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Ujčov, Unčín, 

Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Ždánice) 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. MAS Zubří země – aktuální informace 

4. GDPR – aktuální informace  

5. Projekt CSS – další průběh projektu 

6. Hospodaření a majetek MB – Rozpočtová změna č. 5/2018, zpráva z proběhlého dílčího auditu, 
vyúčtování Putovního letního kina, Her bez hranic 2018, dar pro dětské oddělení (smlouva, 
konsolidace), navýšení tarifu T-mobile 

7. Diskuze a další organizační záležitosti 

- veřejné projednávání mikroregionálních akcí (MA21) – vyhodnocení, návrhy a připomínky 
k letošním proběhlým akcím MB 

- MA21 – schválení zodpovědného politika a dalších členů MA21 (schválení koordinátora, 
neformální skupiny, deklarace MA21) 

- dětská umělecká soutěž 2018 – výstava, ukončení 

- noviny Bystřicko, kalendáře 2019 

- smlouvy na elektřinu, elektronické podpisy 

8. Závěr jednání 

 

Členská schůze se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz prezenční listina. 

 

Z Á P I S 

1. Zahájení 

Předseda Libor Pokorný zahájil členskou schůzi v 16:05 a přivítal všechny přítomné starosty i místostarosty. 
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2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

Předseda Libor Pokorný seznámil přítomné s obsahem dnešní schůze dle zaslaného programu, bohužel 

hned na úvod musel navrhnout zrušení bodu 3 a 4 z toho důvodu, že se omluvili přednášející. Bylo vyvoláno 

hlasování o zrušení těchto bodů a o schválení dalšího programu. Program byl jednohlasně schválen 

s navrženými úpravami. 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Členská schůze dále schválila zapisovatele Mgr. Veroniku Benovou a ověřovatele zápisu:  

Zdeněk Horák (Dolní Rožínka), Oto Musil (Rodkov) 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

3. MAS Zubří země – aktuální informace 

Bod byl zrušen a dosunut na prosincovou schůzi. 

4. GDPR – aktuální informace 

Bod byl zrušen a dosunut na prosincovou schůzi. 

5. Projekt CSS 

Předseda DSO Libor Pokorný předal slovo manažerce projektu CSS Veronice Benové, která přítomné 

seznámila s dalším průběhem projektu. Momentálně v Praze na SMO ČR probíhají jednání o možném 

prodloužení projektu do konce roku 2019, tedy o 6 měsíců. Toto prodloužení bude navázáno na novou 

aktivitu, a to podpora lokální ekonomiky, což je téma široké a nebude znamenat navýšení počtu 

vykazovaných aktivit. Prodloužení projektu je možné z toto důvodu, že od začátku avizované právní služby 

nakonec nebyly poskytovány a došlo tedy k úspoře finančních prostředků. Pro DSO, která budou mít o 

toto prodloužení zájem to bude znamenat následující – je nutné zachovat všechny současné úvazky – pro 

nás tedy manažer, specialista pro rozvoj regionu, specialista na veřejné zakázky a pověřenec pro ochranu 

osobních údajů – celkem se jedná o 3,0 úvazky, které jsou v současné době rozděleny mezi 4 osoby. Za 

druhé dojde ke změně financování DSO v projektu – příspěvek na mzdy již nebude 100 % + spoluúčast, 

ale bude nově 1.-3. měsíc 70 %., 4.-6. měsíc 50 % nebo 1.-6.měsíc 60 %, spoluúčast jako taková již nebude, 

protože svazek bude muset přispívat na dofinancování mezd.   

Je tedy nutné začít promýšlet, zda do této nabídky náš svazek půjde a kde vezme potřebné finanční 

zdroje na dokrytí chybějících mzdových prostředků na 3 úvazky – dle předběžného propočtu by se 

jednalo cca o částku 270 000 Kč na zmiňované půlroční prodloužení, což je cca 7150 Kč na obec, při 

počtu 38 členských obcí. Další možností je zvednutí členských příspěvků na obyvatele, případně zavedení 

ceníku služeb. V případě, že svazek na prodloužení nepřistoupí, začne plynout roční období udržitelnosti. 

Bude rozhodnuto na prosincové schůzi. 
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6. Hospodaření MB a majetek MB 

Rozpočtová změna č. 5 

Tato rozpočtová změna (příloha č. 1) se týká zejména darů pro nemocnici v příjmové i výdajové části, 

v oblasti příjmů došlo k navýšení položky 4121 o 294 000 Kč. Jedná se o zavedení daru pro Nemocnici 

Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na vybavení dětského oddělení. Dále byla navýšena 

položka 2133 o 5 000 Kč na půjčování vybavení svazku. Poslední změna v příjmové části se týkala navýšení 

položky 2111 o 10 000 Kč za vypracování dvou studií proveditelnosti k žádostem o dotaci. Výdajová část 

obsahuje zejména změny související s kompletním vyúčtováním Her bez hranic 2018 – položka 5139 

snížení částky o 1 441 Kč na materiál, dále zavedení položky 5175 ve výši 1 580 Kč. Dále byla o 500 Kč 

navýšena částka na T-mobile, kde došlo ke změně tarifu. Největší změnu na straně výdajů způsobí 

následný převod finančního daru pro nemocnici ve výši 294 000 Kč, ke kterému dojde po podpisu 

smlouvy. Předseda vyvolal hlasování o výše zmiňovaných změnách, ty byly schváleny.   

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Členská schůze byla informována o schválení dvou předchozích rozpočtových změn na schůzích 

Předsednictva – Rozpočtová změna č. 3 na schůzi konané dne 2.7.2018 a Rozpočtová změna číslo 4 na 

schůzi konané dne 7.9.2018. Obě jsou zveřejněny na ÚD svazku na webu nebo k nahlédnutí v kanceláři. 

 

Zpráva z proběhlého dílčího auditu hospodaření Mikroregionu Bystřicko za rok 2018 

Předseda informoval přítomné o výsledku přezkoumání dílčího hospodaření Mikroregionu Bystřicko, při 

kterém nebyly shledány žádné chyby ani nedostatky, nebo byly tyto chyby a nedostatky již odstraněny 

(příloha č. 2).  

V souvislosti s proběhlým auditem byl svazek upozorněn, aby si hlídal schvalování rozpočtových změn – 

máme schváleno, že o rozpočtových změnách do 200 000 Kč může rozhodovat Předsednictvo svazku – 

pokud jsme tuto pravomoc jednou delegovali na nižší orgán, mělo by to být dodržováno. Členská schůze 

bude tedy již jen informována o přijatých rozpočtových změnách do této částky. To samé platí i v případě 

obcí, které mají Radu a je jí dána tatáž pravomoc do určité částky, nebo starostovi.  

 

Vyúčtování akce Putovní letní kino 2018 

Starostům byla promítnuta tabulka s přehledem letošních výdajů (příloha č. 3) na tuto akci. Celková 

částka výdajů byla letos poměrně vysoká vzhledem k tomu, že byly promítány zejména nové filmy, které 

měly drahé pořizovací licence. Celkem tato akce stála Mikroregion 241 029 Kč. V této částce jsou 

započteny licence v celkové výši 221 309 Kč, nákup nového notebooku včetně příslušenství ve výši 19 561 

Kč a další nutné náklady na zajištění provozu letního kina (poštovné, DVD apod.). Starostům byla také 

promítnuta tabulka porovnávající náklady na tuto akci v minulých letech (součást přílohy č. 3), ze které 

bylo patrné, že náklady na licence sice neustále vzrůstají, ale spoluúčast svazku je v podstatě srovnatelná 

s loňským rokem, letos činila 91 439 Kč. Tento fakt je dán novým systémem financování, kdy svazek na 
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jednu licenci přispívá maximálně částkou 2 000 Kč, nadbytečné výdaje jsou účtovány obci včetně 

mimořádného členského příspěvku na jednu licenci ve výši 600 Kč (samostatně je účtován pouze 

v případě, že licence nepřesáhne částku 2 000 Kč). Momentálně bude svazek připravovat vyúčtování této 

akce kvůli získané dotaci z Kraje Vysočina v rámci realizaci MA21, mělo by se jednat o částku 60 000 Kč. 

Vyúčtování musí být předloženo do konce října 2018. 

 

Vyúčtování akce Hry bez hranic 2018 

Starostům byla v tomto bodě opět promítnuta tabulka (příloha č. 4), která ukazovala přehled nákladů na 

tuto akci, které v letošním roce činily celkem 35 273 Kč. Největší položku z celé akce tvořily již tradičně 

trička a dárkové předměty pro soutěžící v celkové výši 23 864 Kč. Na žádost starostů byly také zakoupeny 

hrníčky s logem letošních her za 3 134 Kč, v příštím roce, by se na tyto hrníčky skládaly soutěžící obce, 

abychom nezvyšovaly náklady akce – letos byly historicky největší. Vzhledem k tomu, že se nám v 

letošním roce nepodařilo zajistit ani žádné sponzory po finanční stránce, jdou všechny náklady na vrub 

svazku – dotace z Kraje Vysočina nebyla udělena, zažádáme opětovně v roce 2019. Věcné ceny darovala 

společnost Žďas, a.s.. Akce však byla celkově vydařená, i díky příznivému počasí. Celkem se Her účastnilo 

11 obcí, z toho dva nováčci. Příští hry se budou konat v obci Strážek, termín bude upřesněn. V rámci bodu 

byla projednána změna v pravidlech týkající se požadavku na složení týmu – jedna osoba starší 45 let – 

nově navrženo starší 40 let, což bylo schváleno.  

 Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Dar pro dětské oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

Obcím, které se rozhodly přispět na vybavení nově budovaného dětského oddělení místní nemocnice, 

které se bude otevírat na počátku příštího roku, bylo poděkováno za to, že byly ochotny na tento účel 

vyčlenit nějaké finanční prostředky ze svých rozpočtů. Celkem se prostřednictvím našeho svazku podařilo 

soustředit částku 269 000 Kč. V této souvislosti byli přítomní seznámeni se zněním darovací smlouvy mezi 

Mikroregionem Bystřicko a nemocnicí (příloha č. 5). Jedná se o běžnou darovací smlouvu, jejíž nedílnou 

součástí bude v příloze seznam dárců s uvedením jednotlivých částek. Smlouva také zaručuje, že 

v prostoru nově vybudovaného pavilonu bude umístěna pamětní cedulka s uvedením dárců. Některé 

obce finanční dar řeší také individuálně vlastní smlouvou, bude však zajištěno, že budou i oni uvedeni jako 

dárci na pamětním štítku. Bylo vyvoláno hlasování o schválení podpisu této darovací smlouvy.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

7. Diskuze a další organizační záležitosti 

a) Dotace MA21 na Putovní letní kino 

Veřejné projednávání mikroregionálních akcí 

V rámci diskuze byl v úvodu projednáván bod týkající se veřejného projednávání mikroregionálních akcí, 
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což je aktivita, která souvisí s realizací MA21 jako součást zisku dotace na Putovní letní kino. Jedná se o 

veřejnou aktivitu, na které dochází k vzájemnému setkání zástupců několika sektorů (veřejného, 

komerčního, občanského a neziskového). Zápis z tohoto setkání je přílohou č. 6.  Pokud se Mikroregionu i 

letos podaří naplnit všechna kritéria kategorie D pro plnění podmínek MA21, bude v roce 2019 opět žádat 

o dotaci 60 000 Kč. 

Schválení odpovědného politika MA21 

Tento bod byl opět řešen v rámci realizace MA21, jednalo se o schválení odpovědného politika pro MA21. 

Na tuto funkci byl opakovaně navržen pan Libor Pokorný, předseda Mikroregionu. Bylo vyvoláno hlasování 

o jeho schválení, návrh byl přijat jednohlasně všemi přítomnými.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Schválení koordinátora MA21 

Opětovně byla navržena na koordinátora MA21 paní Mgr. Veronika Benová, která je současně 

manažerkou Mikroregionu Bystřicko. Bylo vyvoláno hlasování o schválení, návrh byl přijat jednohlasně 

všemi přítomnými.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Schválení neformální skupiny pro MA21 

Neformální skupina byla navržena také ve stejném složení, jako v letech předchozích, a to Vlastimil Husák 

za obec Ubušínek, Mgr. Ladislav Stalmach za obec Vír, PeadDr. Šárka Kunčíková za Český svaz žen, 

Vlastimil Tvarůžek za SDH Meziboří, Josef Smolka za TJ Rozsochy, František Skalník za obec Ždánice, Ing. 

Pavel Kadlec za obec Dalečín a Mgr. Josef Vojta za Centrum Eden s.r.o. jako zástupce komerčních 

subjektů. Bylo vyvoláno hlasování, jednohlasně schváleno. 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Schválení Deklarace MA21 

V letošním roce byla členské schůzi předložena také Deklarace MA21 (příloha č. 7), která byla po řádném 

projednání jednohlasně schválena.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

b) Dětská umělecká soutěž 2018 

Slova se ujala Michaela Samková a seznámila přítomné s průběhem letošní dětské umělecké soutěže, 

která byla slavnostně ukončena dne 28.9.2018 zahájením výstavy dětských soutěžních prací, která byla 

spojená se slavnostní vernisáží a předáním věcných cen oceněným dětem. Přítomní byly informováni o 

oslovených subjektech, udělených cenách a také výstupech. Základní statistika je uvedena v příloze č. 8. 

Výsledková listina je zveřejněna na našem webu v sekci dětská soutěž 2018. Výstavu, která je nyní 
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přístupná v půdní galerii místního muzea, bude pro veřejnost otevřena do konce října tohoto roku, poté 

budou práce uloženy do archivu svazku. V případě, že by nějaká obec projevila zájem o výstavu (třeba i 

části prací), informujte zaměstnance svazku, rádi obrázky zapůjčíme.  

 

c) Noviny Bystřicko a kalendář 2019 

V tomto bodě byly obce manažerkou vyzvány, aby si včas vyzvedávaly své noviny Bystřicko u kanceláře 

svazku. Někteří občané si bohužel stěžují, že jim noviny nechodí včas, občas se stane, že se sejdou 

dokonce dvě čísla současně. Prosíme tedy, aby se noviny k občanům dostávaly dříve a aby byly vyzvednuty 

nejpozději během jednoho týdne od obdržení informační sms zprávy z naší kanceláře. Noviny lze také 

rozvážet poštou, pokud o to obec projeví zájem.  

Starostové byly současně vyzváni, aby zasílali své akce do nově chystaného kalendáře na rok 2019, který 

je nyní v přípravě a který bude koncem měsíce předán do výroby. Obce mají čas do pátku 12.10.2018 – 

hlaste buď přímo paní Soukopové do redakce (janka.soukopova@bystricenp.cz), nebo nám 

zaměstnancům svazku.  

 

d) Smlouvy na elektřinu 

Koncem tohoto roku budou ukončeny dvouleté smlouvy se společností E.ON na dodávku elektrické 

energie. Nyní se ve spolupráci s Bystřickou tepelnou a městem Bystřice n. P. zjišťuje nová nabídka na 

dodávku elektřiny. Jakmile bude nabídka k dispozici bude obcím rozeslána. Bohužel dle současné situace 

na trhu bude elektřina mnohem dražší než v uplynulém období – nárůst až o jednu třetinu i více. Starosta 

obce Rovečné se nabídl, že se pokusí také získat nabídku na dodávku od jiné společnosti.  

 

e) Elektronické podpisy 

Obcím bylo připomenuto, že od 19.9.2018 platí novela ohledně elektronických podpisů – nově lze 

používat pouze kvalifikovaný elektronický podpis na čipové kartě nebo USB tokenu.  

Dokumenty ve veřejné správě: 

- Dosud stačily takové podpisy, které nejsou kvalifikované, ale jen zaručené, založené na 

kvalifikovaném certifikátu (uloženy v PC). 

- Nově vše musí být podepsáno pouze kvalifikovanými elektronickými podpisy 

- Rozdíl: Jde o „předmět“ (token), nejčastěji v podobě certifikované čipové karty či USB tokenu. 

K podepisování bude potřeba také nový kvalifikovaný certifikát k soukromému klíči 

vygenerovanému na tokenu – nepůjde tedy kopírovat. 

- Dle „řádného“ pravidla v §5 zákona č. 297/2016 Sb. - tzv. veřejnoprávní podepisující 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-297/zneni-20170701
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(zjednodušeně: úředníci, při podepisování úředních dokumentů) a další osoby vykonávající 

veřejnou moc (působnost) musí používat k podepisování již jen kvalifikované elektronické 

podpisy. 

Tyto nové podpisy jsou povinné pro všechny, kteří jednají – podepisují - jménem obce. Je tedy třeba 

provést výměnu současných elektronických podpisů za nové.  

 

f) Žádost o finanční příspěvek na turistický výstup na Horní les 

Členská schůze byla seznámena s předloženou žádostí (příloha č. 9) o finanční příspěvek, kterou předložil 

KČT Polička na pořádání turistického výstupu „Svrateckou hornatinou k rozhledně na Horní les“. Finanční 

příspěvek by měl být určen na pořízení věcných cen pro účastníky tohoto pochodu. Po proběhlé diskuzi a 

přečtení žádosti předsedou bylo hlasováno o finančním příspěvku – nebyl schválen.  

Hlasování: Pro: 0    Proti: 20   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

8. Závěr jednání 

Na konci diskuse Libor Pokorný poděkoval všem přítomným za účast a třetí schůzi v roce 2018 ukončil.  

 

 

 

……………………………..........         ……………………………..........       ……………………………................ 
Zdeněk Horák                      Oto Musil                        Libor Pokorný 

                                                                                                                                    předseda mikroregionu                                                                                                          

 

 

 

Zapsala: ………………………………. 

                Mgr. Veronika Benová 


