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ZÁPIS  

z jednání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – 

Bítešsko,  

 

Datum, doba konání:  16. 6. 2022, od 15:00 hod. 

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

 
PROGRAM: 

 

1. Zahájení  

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

a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021, Závěrečný účet za rok 2021, 

Účetní závěrka za rok 2021 

4. Zpráva Kontrolního výboru za rok 1. pol. r. 2022, Zpráva o činnosti Mikroregionu za 1. 

pol. r. 2022 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2022 

6. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2026  

7. Schválení převodu kompetencí Valné hromady na Radu MR (dle pracovních materiálů) 

8. Bc. Radim Dočekal – FIN servis, aktuální informace o cenách energií 

9. Martin Roučka  - Munipolis, mobilní rozhlas 

10. Seminář k problematice animace SCLLD pro plánovací období 2023-2027 – lektor 

Jakub Černý 

11. Informace z MOST Vysočiny (PRV, OPZ, MAP II a MAP III) 

12. Diskuze 

13. Usnesení, závěr 

 

Ad. 1. 

Michal Drápela, předseda Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, všechny přítomné přivítal 

a přistoupil k programu jednání.  
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Ad. 2. 

Pan Drápela konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná – přítomných 32 členů z 58.  

Dále navrhl upřesnit/doplnit program jednání – host Bc. Dočekal přítomné informuje 

o aktuální situaci na trhu s energiemi, pan Roučka přítomné seznámí s možnostmi využití 

mobilního rozhlasu pro obce. 

Předseda přistoupil k hlasování o doplnění programu Valné hromady. 

Hlasování: pro: 32  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Předseda navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Pavla Janouška a Ing. Pavla Pavlíčka, jako 

zapisovatelku Ing. Moniku Bližňákovou. Dotyční s tímto návrhem souhlasili.  

Hlasování: pro: 32  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Ad. 3. 

Všechny členské obce obdržely před konáním VH v rámci pracovních materiálů Zprávu 

o výsledku hospodaření za rok 2021, Závěrečný účet za rok 2021, Účetní závěrku za rok 

2021. Předseda vyzval přítomné ke hlasování o schválení těchto dokumentů. 

a) Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 

Hlasování: pro: 32  proti: 0  zdržel se: 0 

Schváleno bez výhrad 

b) Závěrečný účet za rok 2021 

Hlasování: pro: 32  proti: 0  zdržel se: 0 

Schváleno bez výhrad 

c) Účetní uzávěrka MR za rok 2021 

Hlasování: pro: 32  proti: 0  zdržel se: 0 

Schváleno bez výhrad 

 

Ad. 4. 

Všechny členské obce obdržely před konáním VH v rámci pracovních materiálů Zprávu 

Kontrolního výboru za 1. pol. r. 2022 a Zprávu o činnosti Mikroregionu za 1. pol. r. 2022.  

Přítomní vzali tyto materiály na vědomí. 

Ad. 5. 

Všechny členské obce obdržely před konáním VH v rámci pracovních materiálů návrh 

Rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2022. Předseda MR zdůvodnil přítomným přijetí 

rozpočtového opatření, které se týkalo těchto bodů: 

Dotaci týkající se projektu Kompostéry II obdržel MR již před koncem roku 2021. Z tohoto 

důvodu je první položka ve sloupci „příjmy“ RO uvedena se záporným znaménkem.  
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Další bod RO č. 1 se týkal vyúčtování nákladů za Dopravní obslužnost, kdy MR hradí zálohu 

za zajištění dopravní obslužnosti pro 11 obcí, k celkovému přeúčtování nákladů dochází až 

v následujícím roce po obdržení vyúčtování od Kraje Vysočina. I tato položka je tedy v RO se 

záporným znaménkem. 

 Předseda vyzval přítomné ke hlasování o schválení Rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2022. 

Hlasování: pro: 32  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Ad. 6. 

Všechny členské obce obdržely před konáním VH v rámci pracovních materiálů návrh 

Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2026. Předseda vyzval přítomné ke 

hlasování o schválení tohoto dokumentu. 

Hlasování: pro: 32  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Ad. 7. 

Všechny členské obce obdržely před konáním VH v rámci pracovních materiálů návrh 

převodu kompetencí Valné hromady na Radu MR. Konkrétně se jedná o převedení pravomoci 

na Radu schvalovat rozpočtová opatření v částce 100 000 Kč včetně, v jednotlivých případech 

a možnost schvalovat smlouvy a další dokumenty, týkající se majetkových dispozic v částce 

100 000 Kč včetně, v jednotlivých případech, a to v obou případech po dobu neurčitou. 

Předseda vyzval přítomné ke hlasování odsouhlasení převodu kompetencí na Radu MR. 

Hlasování: pro: 32  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Ad. 8. 

Předseda MR přivítal Bc. Radima Dočekala, zástupce firmy FIN servis a.s., která v loňském 

roce zaštítila nákup energií na burze Kladno pro členské obce Mikroregionu. Pan Dočekal 

nejdříve krátce shrnul základní informace o burze Kladno, pak přistoupil ke konkrétním 

číslům na trhu.  

MR v červnu 2021 nakoupil energie velmi výhodně, a to za průměrnou cenu elektřiny 

1650 Kč/MWh. Na podzim loňského roku byly ceny již 3500 Kč/MWh, v současné době se 

cena elektřiny na burze pohybuje kolem 5 000 Kč/MWh. 

Plyn jsme také nakoupili velmi výhodně a s klesající cenou – v roce 2021 1056 Kč/MWh, 

v roce 2022 698 Kč/MWh a v roce 2023 581 Kč/MWh. Pozdější nákupy začínaly na ceně přes 

1 500 Kč/MWh, v současné době se cena plynu pohybuje kolem 2 000 Kč/MWh. 

V minulých týdnech obdržely členské obce MR dopis od poskytovatele plynu, Pražské 

plynárenské a.s., ve kterém žádala odběratele, aby přistoupili na zvýšení cen plyn. Vzhledem 

k tomu, že nákup proběhl přes burzu Kladno, dostaly obce doporučení od pana Dočekala na 

tuto žádost nereagovat, protože tato žádost nemá právní opodstatnění, energie byly řádně 

vysoutěženy veřejnou zakázkou.  

Pan Dočekal byl dotázán, zda by bylo možné i nyní připojit další odběrné místo. Bohužel to 

není možné, pouze v případě, že by se jednalo o odběr přes 200 MWh by bylo možné 

realizovat nový nákup na burze.  
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Pan Dočekal také přítomným vysvětlil, proč dodavatelé energií tolik navýšili zálohy – banka 

po těchto poskytovatelích energií požaduje vyšší záruky, než tomu bylo dříve. 

 

Ad. 9. 

Předseda MR přivítal pana Martina Roučka, zástupce firmy Munipolis.  

Pan Roučka nejdříve firmu a její zaměření stručně představil a promítl přítomným video 

dostupné na platformě youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dkb9yDRAi-g. Předseda 

MR M. Drápela, starosta obce Martinice, sdílel s přítomnými vlastní zkušenosti s touto 

službou – licence stojí 14 000 Kč a každá SMS 1 Kč, tuto možnost vnímá jako levnější než 

provoz obecního rozhlasu, který se musí často servisovat, a navíc doba hlášení nemusí 

vyhovovat všem občanům.  

 

 Ad. 10. 

M. Drápela přivítal Ing. Jakuba Černého, zástupce Krajské sítě MAS, působícího v MAS 

Šipka v Pelhřimově. Jeho seminář se týkal dotací, které lze získat prostřednictvím MAS 

v kraji Vysočina – jak tomu bylo v minulém období, jaké budou dotační možnosti 

prostřednictvím MAS v následujícím období 2022-2027 a jaké jsou změny v jednotlivých OP. 

Seminář byl zaměřen především k dotacím IROP. 

 

Ad. 11. 

Předseda předal slovo zástupkyním z MOST Vysočiny, které přítomným přiblížily plánované 

dotační programy pro nadcházející období. 

Mgr. Zuzana Syslová, manažerka OPZ (operační program Zaměstnanost) přítomné seznámila 

s možností zapojení do plánovaného projektu – nositelem projektu OPZ by byla MAS, 

alokace 15 mil. Kč na 6 let a to ve 100% výši dotace. Zájemci z řad obcí by byli zapojeni jako 

partneři s finančním nebo bez finančního příspěvku. 60% alokace by bylo určeno na přímé 

náklady (realizační tým), 40% paušál na aktivity projektu. Základem projektu je stanovení 

Akčního plánu – definovat potřeby cílových skupin.  

Mgr. Naděžda Jašová – informovala přítomné o projektech MAP. Projekt MAP II byl zahájen 

1.9.2018 a bude ukončen k 31.8.2022. Jeho finančním partnerem je Mikroregion, alokace na 

toto období činila 8,5 mil. Kč. Většina aktivit projektu pro žáky, pedagogy i veřejnost byla 

pořádána prezenčně, v době pandemie byly přesunuty na online platformu. V současné době 

se připravuje finální dokument, který shrnuje všechny aktivity a informace z nastavených 

priorit.  

Projekt MAP III bude navazovat na MAP II, tj. od 1.9.2022, trvat bude pouze 15 měsíců 

a jeho alokace činí 2 mil. Kč. MR není finančním partnerem.  

 

Ad. 12. 

Nikdo z přítomných neměl námět k diskuzi. 

 

Ad. 13. 

Předseda přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování o jeho schválení. 

https://www.youtube.com/watch?v=dkb9yDRAi-g
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Hlasování: pro: 32  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Předseda přítomným poděkoval za účast, popřál všem klidné předvolební období a upřesnil, 

že při dalším konání Valné hromady v listopadu/prosinci 2022 se budou konat volby do Rady 

Mikroregionu. 

 

 

 

 

….………………………………………  ……………………………………… 

Michal Drápela     Ing. Pavel Janoušek 

Předseda MR VMB     ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

.…………………………………….. 

Ing. Pavel Pavlíček 

 ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

Velké Meziříčí dne 16. 6. 2022 

zapsala: Ing. Monika Bližňáková 
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USNESENÍ  

Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko,  

ze dne 16. 6. 2022 

Valná hromada schvaluje: 

1. Doplněný program jednání VH, ověřovatele zápisu, zapisovatele 

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez výhrad 

3. Závěrečný účet za rok 2021 bez výhrad 

4. Účetní závěrku MR VMB za rok 2021 bez výhrad 

5. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2026 

7. Převod kompetencí Valné hromady na Radu MR, týkající se schvalování  

a) rozpočtových opatření v částce 100 000 Kč včetně, v jednotlivých případech 

b) smluv a dalších majetkových dispozic v částkách 100 000 Kč včetně, 

v jednotlivých případech, a to na dobu neurčitou. 

 

Valná hromada bere na vědomí: 

1. Zprávu Kontrolního výboru za 1. pol. r. 2022 

2. Zprávu o činnosti Mikroregionu za 1. pol. r. 2022 

 

 

 

….………………………………………  ……………………………………… 

Michal Drápela     Ing. Pavel Janoušek 

Předseda MR VMB     ověřovatel zápisu 

 

 

.…………………………………….. 

Ing. Pavel Pavlíček 

 ověřovatel zápisu 

 

 

Velké Meziříčí dne 16. 6. 2022 

zapsala: Ing. Monika Bližňáková 
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