
6.9. 2007 v 15:00 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice n.P.

Přítomní: 

 7 členů předsednictva  (Bc. Josef Vojta – Bystřice n.P., Ing. Pavel Kadlec – Dalečín, Mgr. Lubomír 
Starý – Dolní Rožínka, Ing. Luboš Vetešník – Horní Rožínka, Augustin Holý – Rozsochy, Eva Sýkorová 
– Rožná, Mgr. Ladislav Stalmach - Vír)

Program schůze:

1. Zahájení
2. Příprava členské schůze 
3. Větrné elektrárny na území mikroregionu
4. Další spolupráce s regionem Vranov nad Topľou
5. Očekávané příjmy mikroregionu Bystřicko do konce roku 2007
6. Diskuze a další informace

a) nový správce mikroregionu – zástup za mateřskou dovolenou
b) smlouva o dílo na administraci projektu
c) Sdružení Mlynářská stezka
d) dotazníkové šetření k vytvoření strategie MAS Zubří země
e) přihláška do místní kuželkářské ligy
f) nesečení trávy u komunikací v obci

Předsednictvo se sešlo v nadpoloviční většině a tedy bylo usnášení schopné viz. prezenční listina.

ZÁPIS

1. Zahájení, schválení programu schůze

 Schůze byla zahájena Augustinem Holým v 15:05 hodin.
 Předsednictvu byl představen program schůze 6.9.2007, jednohlasně byl schválen.

2. Příprava členské schůze

 Členská schůze se bude konat 4.10.2007 v 15:30 hodin ve Štěpánově nad Svratkou.

3. Větrné elektrárny na území mikroregionu

 A. Holý informoval předsednictvo o možnosti vytvoření studie, která by sloužila k vytipování lokalit pro 
výstavbu větrných elektráren na území mikroregionu Bystřicko → zamezení roztříštěnosti  větrných 
elektráren po celém území mikroregionu Bystřicko. Tato problematika se bude projednávat na příští 
členské schůzi mikroregionu.

 Přítomní  členské schůze obdrželi  od Bc.  Vojty základní  informace o větrných elektrárnách.  Budou 
rozeslány e-mailem všem obcím mikroregionu.

 A. Holý zjistí do příští členské schůze další informace o této problematice na Krajském úřadě v Jihlavě.
 Příští  členské schůze se také zúčastní Ing.  Tomáš Straka – vedoucí odboru výstavby a územního 

plánování MěÚ Bystřice n.P.

4. Další spolupráce s regionem Vranov nad Topľou

 Návštěva z regionu Vranov nad Topľou bude v mikroregionu Bystřicko od 8. do 11. listopadu 2007.
 Program návštěvy bude sestaven na příští členské schůzi.
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5. Očekávané příjmy mikroregionu Bystřicko do konce roku 2007

 MAS Zubří země o.p.s. získala dotaci z Fondu Vysočiny  ve výši 120 000,- Kč na projekt „Podpora 
činnosti MAS Zubří země“ v celkové výši 240 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na činnost 
MAS Zubří země, na vytvoření strategie a webové stránky. Mikroregion Bystřicko získá díky tomuto 
projektu cca. 50 000,- Kč na mzdové náklady.

 Za administraci projektu města Bystřice n.P. „Za poznáním Zubří země“ získá mikroregion Bystřicko 
91 630,- Kč. Mikroregion Bystřicko bude zajišťuje tuto činnost na základě smlouvy o dílo viz. bod 6b. 
Administrace projektu bude vykonávána v období srpen 2007-červen 2008 (11 měsíců). Do konce roku 
2007 bude mikroregionu Bystřicko poukázáno cca. 40 000,- Kč.

6. Diskuze a další informace

a) nový správce mikroregionu – zástup za mateřskou dovolenou

 Od ledna 2008 bude pro mikroregion Bystřicko pracovat  nový správce mikroregionu kvůli  nástupu 
Ing. Zemanové na mateřskou dovolenou. Z toho důvodu je nutné,  aby starostové obcí  co nejdříve 
vytipovali vhodného nástupce pro tuto funkci.

 V zářijových novinách Bystřicko bude zveřejněna výzva na výběrové řízení, zájemci se budou moci 
přihlásit do 19.10.2007.

 Na příští členské schůzi bude určena komise výběrového řízení.

b) smlouva o dílo na administraci projektu

 Dne 3.8.2007 byla uzavřena smlouva o dílo mezi městem Bystřice n.P. a mikroregionem Bystřicko.
 Předmětem smlouvy o dílo je administrace projektu „Za poznáním Zubří země“ – marketing turistického 

regionu Bystřicko – II. etapa a příprava části aktivit projektu.
 Termín plnění díla je do 30.6.2008.
 Cena díla byla stanovena ve výši 77.000,- Kč + DPH → 91.630,- Kč.

c) Sdružení Mlynářská stezka

 Mlynářská  stezka  je  tématická  nadregionální  cyklistická  trasa,  jejíž  hlavním  motivem  je  historie 
mlynářství. Navržená trasa, jejíž délka dosahuje 184,8 km, propojuje území dvou krajů.

 Sdružení  Mlynářská  stezka  by  měla  být  založena  10  mikroregiony,  které  se  nacházejí  na  trase 
Mlynářské stezky. Každý člen Sdružení Mlynářská stezka má povinnost platit roční členský příspěvek 
na provoz – výše příspěvku nebyla zatím stanovena.

 Sdružení Mlynářská stezka by měla být založena za účelem prosazování společných zájmů v těchto 
oblastech: realizace aktivit  spočívajících zejména v rozšíření a doplnění trasy (nové okruhy, spojky 
apod.)  a  rozšíření  propagace  a  marketingu,  zkvalitnění  informačního  systému  a  doprovodného 
mobiliáře  podél  trasy,  zajištění  pravidelné správy  a  údržby trasy,  iniciace a  realizace nových akcí 
a projektů přispívajících k rozvoji Mlynářské stezky, spolupráce se subjekty v území Mlynářské stezky  i 
mimo něj v zájmu rozvoje cestovního ruchu v území Mlynářské stezky, spolupráce s partnery             a 
spolupracujícími organizacemi v Dolním Rakousku na rozšíření Mlynářské stezky jako významného 
přeshraničního produktu cestovního ruchu.

 Předsednictvo mikroregionu Bystřicko schválilo doporučení pro členskou schůzi: Mikroregion Bystřicko 
bude i nadále spolupracovat na rozvoji Mlynářské stezky, ale  nebude členem Sdružení Mlynářská 
stezka.

d) dotazníkové šetření k     vytvoření strategie MAS Zubří země  

 Do konce roku 2007 bude zpracována strategie MAS Zubří země, která bude také aktualizovat strategii 
mikroregionu Bystřicko. 

 V červenci  obdržely  obce  na  území  působnosti  MAS  dotazník,  který  napomůže  k lepšímu  a 
přesnějšímu zpracování analýzy území pro tvorbu strategie – do konce srpna 2007 měl být vyplnění 
dotazník odevzdán.

 Doposud nebyl  odevzdán dotazník  od  12  obcí  mikroregionu  Bystřicko  (Blažkov,  Bohuňov,  Bukov, 
Bystřice n.P., Koroužné, Milasín, Nyklovice, Písečné, Rodkov, Sejřek, Strachujov, Ždánice) a od obec 
Věžná.

 Poslední termín pro odevzdání je 14.9.2007.

e)přihláška do místní kuželkářské ligy

 Mgr. Stalmach navrhnul, aby se mikroregion Bystřicko přihlásil do místní kuželkářské ligy. Družstvo 
bude sestaveno z 4-5 hráčů (starostů). Bude dále projednáno na příští členské schůzi.
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f) nesečení trávy u komunikací v obci

 Předsednictvo bylo seznámeno s problémem, že od letošního roku Správa a údržba silnic Žďár nad 
Sázavou neseče trávu u krajských silnic II. a III. tříd v obcích – seče trávu pouze mimo obec.

 Bude dále projednáno na příští členské schůzi.

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

Zapsala dne 7.9. 2007

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