
 

 

 

 

22. 5. 2018 v 14:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

 

Přítomní: 

• 7 zástupců členských obcí (Josef Vojta – Bystřice nad Pernštejnem, Libor Pokorný – Rožná, 

PaedDr. Šárka Kunčíková - Štěpánov n. S., Pavel Kadlec - Dalečín, Vlastimil Tvarůžek – 

Strážek, Josef Smolka – Rozsochy, Vlastimil Husák - Ubušínek) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – účetní závěrka za rok 2017, mimořádné členské příspěvky za rok 2018 

3. GDPR – informace o aktuálním stavu (příprava směrnice, oznámení na ÚOOÚ, smlouvy) 

4. Vybavení MB – malý hrad (současný je neopravitelný, pořídíme nový?), párty stan, notebook 
pro LK 

5. Bystřicko čte dětem – projekt je ukončen (vyúčtování) 

6. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko – termín 19.6.2018, místo? 

- činnost CSS (analýzy přínosů, dotazníky spokojenosti) 

- Hospodaření, závěrečný účet, účetní závěrka 

- Nositel tradic – schválení letošního nositele 

- Mimořádné členské příspěvky za rok 2018 

- Slezáková MV (možná, dle množství informací)  

- MAS – aktuální informace (také dle aktuálních informací) 

7. Diskuse a další organizační záležitosti – termín Her bez hranic – Dalečín 8.9. a účastníci, 
Dětská umělecká soutěž – informace o realizaci (vernisáž), letní kino – výběr filmů, Návštěva 
na Slovensku (červen, září?), Nositel tradic Bystřicka (schválení, předání), dopis Nemocnice 
Nové Město na Moravě – žádost o příspěvek na vybavení dětského oddělení 

8. Závěr jednání 

 

Schůze předsednictva se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz prezenční listina. 

 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.3/18 

 



Z Á P I S 

1. Zahájení 

 

• Libor Pokorný zahájil schůzi předsednictva v 13:00 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

• L. Pokorný přítomné seznámil s programem zasedání a vyvolal hlasování o schválení programu. 

Program byl jednohlasně schválen. 

Hlasování:  Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

2. Hospodaření MB 

 

Účetní závěrka 

• Přítomní byly seznámeni s obsahem Účetní závěrky za rok 2017 (příloha 1), kde 

nejvýznamnější část výnosů tvořily členské příspěvky obcí 2017 a příspěvky od SMO ČR na 

mzdové náklady roku 2017. Významnou část výnosů tvořily také dotace na společné aktivity 

DSO (Kraj Vysočina, dar E.ON). Na straně nákladů největší položku v rozpočtu tvořily mzdové 

výdaje, výdaje na zajištění společných akcí jako je Čtení dětem, Letní kino apod. Celkový 

výsledek hospodaření je za rok 2017 - 56 649,70 Kč. Náklady tedy byly celkem vyšší než 

výnosy, ale schodek byl čerpán z přebytku z minulého roku, který činil 97 118,37 Kč. Bylo tedy 

přistoupeno ke schvalování Účetní závěrky.  

   Hlasování:  Pro: 7    Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

Předsednictvo Mikroregion Bystřicko jednohlasně schvaluje Účetní závěrku za rok 2017 

ve smyslu vyhlášky č. 220/2013 Sb., včetně znění protokolu o schválení Účetní závěrky 

(příloha 2).  

Mimořádné členské příspěvky 

• V rámci dobré praxe z minulých let bylo také dohodnuto, že na členskou schůzi, která proběhne 

19.6.2018, již bude připraven přehled Mimořádných členských příspěvků za rok 2018 – Letní 

kino a Čtení dětem, aby měl Mikroregion dostatek financí na úhradu licencí na provoz letního 

kina. Jedná se o konsolidovanou položku, proto se musí řešit současně s obcemi. Letošní ročník 

budou pouze jinak vykazovány mimořádné členské příspěvky za letní kino, kde byla dohodnuta 

nová pravidla financování – maximální příspěvek na jeden film ze strany DSO je 2000 Kč, obec 

přispívá částkou minimálně 600 Kč na licence, případně více dle ceny.  

3. GDPR 

• V rámci tohoto bodu bylo krátce zrekapitulováno, že minulých týdnech - koncem dubna a 

začátkem května - proběhla celkem tři školení na téma zavedení GDPR v obcích a školách 



regionu. Těchto školení se zúčastnili starostové, místostarostové, účetní obcí a také ředitelé a 

účetní školských zařízení. Školení proběhla v termínech 20.4. a 25.4. pro obce a 10.5. pro školy. 

Po těchto školeních bylo ihned zahájeno podepisování smluv na zajištění pověřence pro ochranu 

osobních údajů pro jednotlivé obce a školy prostřednictvím svazku. Obce i školy, které se 

smlouvu rozhodly podepsat, nyní prostřednictvím svazku sdílí jednoho pověřence, který obcím 

i školám pomáhá nastavit pravidla evropského nařízení a zavádí opatření na ochranu osobních 

údajů v jednotlivých obcích a školách, které osobně navštěvuje společně s manažerkou CSS. 

V současné době mají základní materiály k zavedení GDPR již některé obce zpracovány, další 

obce postupně přibývají. Kancelář CSS i nadále vytváří a shromažďuje další vzory, které budou 

mít k dispozici obce i školy postupně dle toho, jak budou vznikat.  

• Do 25.5. by měly mít všechny obce i školy podepsané smlouvy i oznámení a odeslaná oznámení 

na ÚOOÚ. Oznámení je potřeba také zveřejnit na ÚD obcí a vývěskách škol. Kontakt na 

pověřence by měl být zveřejněn na webových stránkách obce i školy.  

4.  Vybavení MB 

 

Malý skákací hrad 

• Již na jedné z minulých schůzí byli starostové informováni o tom, že malý skákací hrad přestává 

plnit svůj účel a s největší pravděpodobností uchází ve švech.  Bylo navrženo, že se svazek 

pokusí hrad opravit – starosta městysu Strážek měl hrad vypůjčen a pokoušel se ho různými 

způsoby zalepit a švy vyztužit, což se bohužel nepodařilo díky tomu, že hrad je zhotoven 

z materiálu, který nelze lepit ani tavit. Starostové tedy před dnešní schůzí obdrželi podklady na 

základě kterých, by mohl být vybrán hrad nový (příloha č. 3). Po vzájemné diskuzi byl nakonec 

vybrán k zakoupení hrad nový - Skákací hrad Party House Big 2v1 500x400x300cm 

s podmínkou, že je zhotoven z kvalitnějšího materiálu než hrad původní. Po prověření může být 

hrad zakoupen, případně vybrán obdobný z jiného materiálu, v celkové hodnotě do 25 000 Kč.  

Hlasování:  Pro: 7    Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

Párty stan 

• Přítomní byli seznámeni s tím, že původní párty stan byl zničen při nedávné bouři. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o škodu neopravitelnou, byl zakoupen úplně stejný model stanu ze strany 

vypůjčitele, který měl svazek k dispozici. Stan je v současné době již vrácen a připraven 

k dalšímu zapůjčení.  

Notebook pro Letní kino 

• Vzhledem k tomu, že Mikroregion obdržel dotaci na provoz letního kina ve výši 60 tis. Kč, 

zvažovali zaměstnanci Mikroregionu nákup nového notebooku. Současný zaměstnanec 

Mikroregionu (slečna Kolářová) má v současné době již značně zastaralý notebook, který občas 

nefunguje, jak by měl – pro každodenní práci je tedy již zcela nevyhovující. Na provoz letního 



kina byl dosud používán notebook, který je v majetku MAS Zubří země, nákupem nového by 

tedy došlo k vyřešení dvou problémů. Mikroregion by na promítání půjčoval jen své vybavení 

a zaměstnankyně by měla nový funkční PC. Předsednictvu byl tedy předložen návrh na 

zakoupení notebooku nového do 20 tis. Kč, tento návrh byl schválen.  

Hlasování:  Pro: 7    Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

5. Bystřicko čte dětem 

 

Projekt Bystřicko čte dětem byl v letošním roce ukončen kolem poloviny dubna, po dodání 

poslední chybějících dokladů k vyúčtování bude Kraji Vysočina poskytnuta závěrečná zpráva o 

realizaci projektu a jeho finální vyúčtování.  Závěrečné vyúčtování dotace musí být doručeno 

na Kraj Vysočina do konce června. Celkové letošní náklady (příloha č. 4) se dle předpokladu 

vyšplhaly na částku ve výši 192 664 Kč, což je o 1 349 Kč více než v roce předchozím. Dotace, 

které jsme obdržely na realizaci akce, činily celkem 50 tis. Kč z Kraje Vysočina a 30 tis Kč. od 

společnosti E.ON, svazek by měl část nákladů získat také na základě spoluúčasti jednotlivých 

obcí – ta by měla tvořit částku ve výši 50 400 Kč. Celkem se tedy Mikroregion Bystřicko podílel 

na realizaci akce částkou 62 264 Kč.  

 

6. Příprava členské schůze Mikroregionu Bystřicko 

 

• Na úvod bylo řešeno místo konání schůze – byl navržen Strážek, který minule přislíbil 

organizaci další schůze. Pozvánku obdrží obce do poloviny června po sestavení programu.  

• V. Benová krátce seznámila starosty s činností CSS, o které bude mluvit také na členské schůzi. 

Bude se jednat zejména o novou agendu spojenou s GDPR, kterou CSS nyní řeší jako prioritu. 

Starostům bude také představena analýza přínosů, která byla zpracována v první čtvrtině roku. 

Na schůzi starostové také obdrží dotazníčky k ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou 

poskytovaných služeb.  

• Dále se bude jednat o schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Bystřicko za rok 2017, který 

bude starostům zaslán koncem května/začátkem června ke zveřejnění před jeho projednáváním. 

Schůze bude informována o schválení účetní závěrky a také dojde ke schválení rozpočtových 

změn. 

• Jako host členské schůze byla navržena paní Slezáková, která již potvrdila účast – tématem 

budou obecní vyhlášky a zejména problematika nočního klidu. Dalším hostem bude 

zaměstnankyně MAS Zubří země, která přítomné seznámí s vyhodnocením posledních výzev a 

s přehledem výzev chystaných.  

• V rámci schůze dojde také ke schválení letošního Nositele tradic Bystřicka, kterým by se na 

základě rozhodnutí výběrové komise mělo stát bystřické skautské středisko Klen (příloha č. 5). 

To bude za svoji činnost odměněno částkou 15 tis. Kč (polovinu daruje Mikroregion, druhou 

město Bystřice n. P.). K předání ocenění dojde dne 26.6.2018 v rámci skautského dne – zajistí 

místostarosta města.  



7. Diskuze a další organizační záležitosti 

 

Hry bez hranic 

• Termín letošních her byl stanoven na 8.9.2018, konat se budou v Dalečíně. Do letošního ročníku 

se přihlásilo celkem 12 družstev, tzn. že máme dva nováčky, kteří nebudou vymýšlet soutěžní 

disciplínu. Dalečín již zajištuje hudbu. Během června bude probíhat první organizační porada.  

Dětská umělecká soutěž 

• Jak jsme již informovali dříve, bylo letos osloveno cca 600 kontaktů s výzvou o zapojení do 

letošního ročníku dětské umělecké soutěže – jednalo se o české školy v zahraničí, krajanské 

spolky v zahraničí a také naše zahraniční partnery. Zatím jsme obdrželi cca 100 prací zejména 

ze zahraničí, z Bystřicka se zatím zapojil pouze Lísek. Pokud to lze, prosíme o podporu 

v místních školách. Předání cen a vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 28.9.2018 

v souvislosti s oslavou 100 let od založení samostatného státu.  

Letní kino 

• V první polovině května byl obcím dodán seznam filmů k výběru. Obce si tedy již nyní mohou 

hlásit své filmy, které chtějí v průběhu léta promítat. Nabídka je pestrá jako každý rok a 

obsahuje filmy rodinné, animované, české, dětské apod. (příloha č. 6). V současné době máme 

již nahlášeny filmy na červen, aby mohly být zveřejněny v Bystřicku. Další termíny budeme 

urgovat dle blížící se uzávěrky dalšího čísla měsíčníku.  

Návštěva na Slovensku 

• Začátkem tohoto týdne jsme obdrželi pozvánku na družební setkání se Sdružením měst a obcí 

Vranovského regionu, které proběhne v termínu od 13. do 15.6.2018 (příloha č. 7). Obcím byla 

již tato pozvánka rozeslána s prosbou o účast a o dodání dárkových předmětů pro kolegy ze 

Slovenska. Účast zatím potvrdilo jen několik osob – zaměstnanci svazku, zástupce MAS Zubří 

země a také pár starostů. Na zvážení je, jaký dar letos Slovákům vybereme – dárkový koš, 

skleničky s logem, apod. Bude ještě dořešeno dle časových možností.  

Nositel tradic Bystřicka 

• Tento bod byl projednán již v rámci bodu číslo 6.  

Dopis Nemocnice Nové Město na Moravě 

• Předseda svazku Libor Pokorný obdržel formou dopisu žádost o příspěvek na vybavení dětského 

oddělené Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (příloha č. 8). Starostové 

se dohodli, že zástupce Nemocnice bude pozván na úvod členské schůze, kde bude diskutováno, 

proč dar nemocnice potřebuje a zda by se dal použít na nákup konkrétní věci, která by nesla 

označení, že byla pořízena z prostředků členských obcí.  

• V závěru tohoto bodu bylo ještě krátce zmíněno téma dopravní obslužnosti. Před několika týdny 

byl Kraji Vysočina doručen ze strany Mikroregionu Bystřicko dopis se stížnostmi a požadavky 



obcí ohledně této problematiky. Svazek ani obce dosud neobdržely žádné stanovisko Kraje, 

jedinou informaci, kterou máme k dispozici je to, že Kraj řeší obce postupně dle požadavků a 

komunikuje s nimi jednotlivě. Bude tedy rozeslán zjišťovací email na obce, zda tomu tak 

skutečně je.  

 

• Závěr jednání 
 

• Předseda L. Pokorný poděkoval všem za účast a třetí schůzi předsednictva ukončil. 

 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Benová 


