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POZVÁNKA 

na 

VALNOU HROMADU MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO – 

BÍTEŠSKO,  

která se koná dne 24. 11. 2022 od 15.00 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE 

JUPITER CLUB VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 

 
PROGRAM: 

 

1. Zahájení  

2. Ověření usnášeníschopnosti VH, schválení programu VH, stanovení zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení rozpočtu MR na rok 2023 

4. Zpráva Kontrolního výboru za rok 2022, Zpráva o činnosti Mikroregionu za období 

2018 – 2022 

5. Volby do Rady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko a do Kontrolního výboru MR 

6. Bezpečností kamerový systém, úsekové měření rychlosti 

7. Financování sociálních služeb 

8. Diskuze 

9. Usnesení, závěr 

 

 

 

 

Michal Drápela 

předseda MR 
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ZÁPIS  

z jednání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – 

Bítešsko,  

 

Datum, doba konání:  24. 11. 2022, od 15:00 hod. 

Místo: koncertní sál JUPITER club, Náměstí 17, Velké Meziříčí 

 
PROGRAM: 

 

1. Zahájení  

2. Ověření usnášeníschopnosti VH, schválení programu VH, stanovení zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení rozpočtu MR na rok 2023 

4. Zpráva Kontrolního výboru za rok 2022, Zpráva o činnosti Mikroregionu za období 

2018 – 2022 

5. Volby do Rady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko a do Kontrolního výboru MR 

6. Bezpečností kamerový systém, úsekové měření rychlosti 

7. Diskuze 

8. Usnesení, závěr 

 
Ad. 1. 

Předseda Mikroregionu, pan Michal Drápela, přítomné přivítal na jednání Valné hromady. 

Jelikož se této VH účastní nově zvolení zástupci členských obcí, požádal přítomné, aby se 

postupně všichni představili a uvedli svoji funkci a název obce, kterou zastupují.  

Po představení všech přítomných členů MR předseda přistoupil k programu jednání. 

 

Ad. 2. 

Předseda stanovil jako zapisovatelku Ing. Bližňákovou, ověřovateli zápisu Martina Vávru, 

starostu obce Vídeň, a Ing. Dvořáka, starostu obce Ruda. Konstatoval, že VH je 

usnášeníschopná – dle prezenční listiny 45 přítomných členů z celkového počtu 58.  

Dále Michal Drápela navrhl upravit program VH – přesunutí bodu Financování sociálních 

služeb v ORP Velké Meziříčí ihned po odsouhlasení programu VH. Jako hosté k tomuto 

tématu vystoupí zástupci sociálního odboru Kraje Vysočina i Velkého Meziříčí. Po tomto 

bodu bude následovat bod týkající se úsekového měření rychlosti. 

Předseda přistoupil ke hlasování o schválení aktualizovaného programu Valné hromady: 
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Hlasování: pro: 45   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Ad. 3. 

Předseda předal slovo prvnímu z hostů, panu radnímu pro Sociální věci Kraje Vysočina, 

Mgr. Janu Tourkovi. Přítomným byla promítána prezentace se statistickými údaji týkající se 

stárnutí obyvatelstva Kraje Vysočina, vč. dalších analýz z území týkající se náročnosti 

financování sociálních služeb, kdo je v kraji poskytuje, jejich pokrytí v Kraji, cílová skupina 

soc. služeb aj.  

Prezentaci dalšími informacemi doplňovali JUDr. Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních 

věcí Kraje Vysočina a Mgr. Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb Kraje Vysočina. 

Přítomným představili aktivity pro seniory, kteří jsou doma sami a jsou ohroženi např. izolací, 

samotou, zavádějícími informacemi z médií aj. Pro obce do 1000 obyvatel je k dispozici 

grantový program Rodinná a seniorská politika, který se zaměřuje na práci s uvedenou 

cílovou skupinou, kdy obec může spolupracovat s různými spolky a sdruženími. 

Dalším hostem byl Mgr. Svoboda, který se podílí na zpracování Komunitního plánu sociální 

služeb pro ORP Velké Meziříčí. Přítomné seznámil se statistickými údaji ORP – stárnutí 

populace je velký problém, v současné době na 100 dětí do 15 let připadá 134 seniorů, do 

roku 2050 by se mohlo jednat o 224 seniorů na 100 dětí. Také se zvýší počet osob 

s civilizačními chorobami (cukrovka, Alzheimer, …). Ve Velkém Meziříčí a jeho okolí 

působí především pečovatelská služba Velké Meziříčí a Velká Bíteš, denní stacionář Nessa 

(Charita Žďár nad Sázavou), domov Kamélie Křižanov, klinika Rohovský.  

Tyto sociální služby je možné financovat z prostředků MPSV, rozpočtu Kraje, případně 

prostředky z obecních rozpočtů. Např. Velké Meziříčí přispívá každý rok na sociální služby 

v území ORP částkou 3,4 mil. Kč. Sociální služba je poskytována celkem v 25 obcích ORP. 

Do financování těchto služeb se již začínají zapojovat i další obce v území. 

Pokud by měly obce zájem se do financování zapojit, bylo by vhodné dohodnout termín pro 

setkání zájemců.  

Pan Drápela závěrem prezentované informace stručně shrnul – vzhledem ke stárnutí populace 

by bylo vhodné, aby obce popřemýšlely o zapojení do financování sociálních služeb. Přítomní 

členové MR si od hostů vyslechli nabídku sociálních služeb. Vhodné by bylo, aby se 

hromadně stanovila výše příspěvku pro financování sociálních služeb, např. na obyvatele. 

 

Ad. 4. 

Slova se ujal Aleš Pospíšil, zástupce firmy DOSIP Servis s.r.o. Ve stručnosti představil firmu 

a zaměření její činnosti týkající se nabídky produktů a služeb zvyšující bezpečnost silničního 

provozu. Přítomné seznámil s pilotním projektem úsekového měření rychlosti v městysu 

Křižanov – systém stanovuje průměrnou rychlost vozidel max. na vzdálenost 100 m. 

Výsledkem zavedení tohoto systémů je snížení hlučnosti i rychlosti projíždějících vozidel na 

Masarykově náměstí.  

Informace Aleše Pospíšila doplnil pan místostarosta městyse Křižanov, Miroslav Juračka – 

přítomným sdělil, že náklady na pořízení zařízení pro úsekové měření se pohybovaly ve výši 

přes 1,5 mil. Kč, další každoroční náklady na údržbu a kalibraci se pohybují ve výši cca 

100 tis. Kč. Záznamy o překročení rychlosti jsou postupovány Městské polici ve Velkém 

Meziříčí, pokuty jsou vyřizovány oddělením přestupků ve Velkém Meziříčí. Městys Křižanov 
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může město Velké Meziříčí požádat o postoupení finanční částky z pokut, ta ovšem bude 

ponížena o administrativní náklady na zpracování.  

Dále pan Pospíšil upozornil na instalaci zpomalovacího semaforu – tento produkt nemá funkci 

záznamu, nelze tedy předkládat policii v případě potřeby. 

 

Ad. 5. 

Členové MR obdrželi návrh rozpočtu Mikroregionu na rok 2023 v rámci pracovních 

materiálů. Předseda vyzval přítomné ke hlasování o schválení návrhu rozpočtu MR na rok 

2023: 

Hlasování: pro: 45   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Přítomní schválili návrh rozpočtu MR na rok 2023 bez výhrad. 

 

Ad. 6.  

Členové MR dále obdrželi v rámci pracovních materiálů Zprávu Kontrolního výboru za rok 

2022 a Zprávu o činnosti Mikroregionu za období 2018 – 2022. K těmto dokumentům neměl 

nikdo z přítomných připomínek, Valná hromada tyto dokumenty vzala na vědomí. 

 

Ad. 7.  

Předseda přistoupil k bodu týkajícího se voleb do orgánů Mikroregionu. Přečetl volební řád, 

jmenovitě představil kandidáty do Rady Mikroregionu i do Kontrolního výboru. Členy 

volební komise se stali: Evu Rosovou, starostka obce Březejc, Ing. Josef Dvořák, starosta 

obce Jabloňov, a JUDr. Diana Kutnerová, manažerka MR.  

Přítomným byly rozdány volební lístky, které posléze odevzdali do volební schránky. Volební 

komise se odebrala ke sčítání hlasů.  

Výsledky voleb přečetla JUDr. Kutnerová – voleb se účastnilo 45 členů MR, odevzdáno bylo 

45 volebních lístků, z toho 45 platných.  

 

 Jméno kandidáta Počet hlasů   Jméno kandidáta Počet hlasů 

1. Drápela, Michal  45  1. Neufussová, Romana Bc. 45 

2. Vávra, Martin 45  2. Kamínková, Lenka 44 

3. Dvořák, Karel Ing. 44  3. Tesaříková, Růžena  44 

4. Juračka, Miroslav 44     

5. Servít, Jiří Ing. 44  

6. Slámová, Petra Bc. 44  

7. Štěpánková, Lenka Mgr. 44  

8. Havelka, Jan 42  

9. Janoušek, Pavel Ing. 40  

10. Plodek, Jaromír 38  

11. Kaman, Martin 33  

12. Toufarová, Alena 26  
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Do Rady Mikroregionu bylo zvoleno prvních 11 kandidátů, do Kontrolního výboru všichni 3 

kandidáti, viz. výše uvedené tabulky. 

Hlasování: pro: 45   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Ad. 8. 

V rámci diskuze vystoupila Mgr. Jašová, manažerka Místní akční skupiny (MAS) MOST 

Vysočiny. Stručně přítomné seznámila s dotačním programem Nová zelená úsporám Light – 

v TV bylo zveřejněno, že MAS budou pomáhat při zpracování dotací pro seniory, kteří bydlí 

sami, a rodiny, které pobírají sociální dávky. Příjem žádostí bude probíhat od 9.1.2023. 

Prezentace s body podpory bude rozeslána mailem všem členským obcím MR. Jakmile budou 

známé další informace, znovu budou obce obeslány.  

Dalším bodem diskuze byla problematika prodejen COOP. Některé členské obce byly 

družstvem obeslány dopisem, který obsahoval 6 variant dalšího spolupráce – 

spolufinancování provozu v podobně faktura za uplynulý rok, pravidelné měsíční platby ve 

výši 15 tis. Kč, obec uhradí náklady za energie, pronájem prodejny nebo její odprodej, 

uzavření prodejny. Zástupci obcí se shodují, že je to pro ně bezvýchodná situace, protože mají 

zájem na malých obcích prodejny zachovat. Pojízdné prodejny nejsou řešením. Tento problém 

se týká více než 10 obcí v území, některé z nich jsou rozhodnuté, že na podmínky COOP 

nepřistoupí.  

Posledním bodem diskuze byla možnost pořízení vratných kelímků z programu OPŽP. 

Předseda však přítomným osvětlil, že z praktických důvodů nemůže být Mikroregion žadatel, 

naopak by bylo vhodnější žádat dotaci na zřízení, popř. rozšíření sběrného dvora, v rámci 

které lze žádat i o tyto kelímky a myčku.  

 

Ad. 9. 

Předseda přečetl Návrh usnesení. Předseda vyzval přítomné ke hlasování o schválení tohoto 

návrh usnesení: 

Hlasování: pro: 45   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Předseda přítomným poděkoval za účast a jednání Valné hromady ukončil. 

 

 

 
….………………………………………  ……………………………………… 

Michal Drápela, předseda MR VMB   Ing. Karel Dvořák, ověřovatel zápisu 

      

 

 

.…………………………………….. 

Martin Vávra, ověřovatel zápisu 

Velké Meziříčí dne 24. 11. 2022 

zapsala: Ing. Monika Bližňáková 
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USNESENÍ 

Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko,  

ze dne 24. 11. 2022 

Valná hromada schvaluje: 

1. Upravený program jednání VH, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Návrh rozpočtu na rok 2023 bez výhrad 

3. Výsledky voleb do Rady Mikroregionu a Kontrolního výboru 

 Jméno kandidáta Počet hlasů   Jméno kandidáta Počet hlasů 

1. Drápela, Michal  45  1. Neufussová, Romana Bc. 45 

2. Vávra, Martin 45  2. Kamínková, Lenka 44 

3. Dvořák, Karel Ing. 44  3. Tesaříková, Růžena  44 

4. Juračka, Miroslav 44     

5. Servít, Jiří Ing. 44  

6. Slámová, Petra Bc. 44  

7. Štěpánková, Lenka Mgr. 44  

8. Havelka, Jan 42  

9. Janoušek, Pavel Ing. 40  

10. Plodek, Jaromír 38  

11. Kaman, Martin 33  

12. Toufarová, Alena 26  

 

Valná hromada bere na vědomí: 

1. Zprávu Kontrolního výboru za rok 2022 

2. Zprávu o činnosti Mikroregionu za období 2018 - 2022 

 

 

 

 
….………………………………………  ……………………………………… 

Michal Drápela, předseda MR VMB   Ing. Karel Dvořák, ověřovatel zápisu 

      

 

 

 

.…………………………………….. 

Martin Vávra, ověřovatel zápisu 
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