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Zápis  

ze zasedání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko,  

konané dne 4. 6. 2020 od 15.00 hodin ve Velkém sále Jupiter Club ve 

Velkém Meziříčí 

Program: 

1. Zahájení  

2. Integrovaný dopravní systém Kraje Vysočina – Ing. Bartoš 

3. Rychlodráha na území Vysočiny – zástupce Správy železniční cesty 

4. Problematika financování a fungování COOP – Ing. Pavlíček 

5. Ověření usnášeníschopnosti VH, schválení programu VH, volba ověřovatelů 

zápisu 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019, závěrečný účet r. 2019, 

účetní závěrka r. 2019, zpráva Kontrolního výboru za I. Q 2020 

7. Zpráva o činnosti Mikroregionu za I. Q 2020 

8. Schválení dodatku č. 4 ke Stanovám MR  

9. Schválení projektu Kompostéry II 

10. Dotační tituly pro obce pro obce, aktuální výzvy MAS 

11. Diskuze 

12. Usnesení, závěr 

 

Ad. 1. 

Předseda MR VMB Michal Drápela přivítal přítomné zástupce členských obcí a přistoupil 

k prvnímu bodu jednání. 

Ad. 2. 

Jako prvního hosta představil předseda MR Ing. Pavla Bartoše z Krajského úřadu Kraje 

Vysočina.  
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Kraj pro dopravní obslužnost obcí uzavírá s obcí 2 smlouvy – první je základní, kdy se jedná 

o pravidelné linky autobusů a obec tuto službu dotuje ve výši 70 Kč/rok za občana obce. 

Druhá smlouva je tzv. nadstandardní, kdy se např. jedná o nedělní ranní linky do kostela. 

U těchto linek obec hradí skutečný rozdíl náklady-tržby.  

K této problematice 2 smluv, měl dotaz starosta Oslavice – kraj zajišťuje dopravní obslužnost 

ve svém obvodu, ale je to především postavené na školních autobusech. Otázkou je, co je tedy 

základní obslužnost a co nadstandard. Ing. Bartoš odpověděl, že standard je to, co objednává 

kraj, na jízdence je tarif VDV, nadstandard se stanovuje z daného číselníku, který sleduje 

počet cestujících dotčené linky, náklady pro obec vznikají po odečtení náklady-tržba za 

jízdné. 

V rámci integrované dopravy lze již zakoupit na některých trasách přenosný lístek, který platí 

v určitém území a časovém rozmezí. S touto novou službou bude dále souviset možnost 

platby kartou nebo elektronické odbavování cestujících.  

Obec Bory se dotázala, od kdy se tento režim VDV dotkne i jejich obce. Nejdříve se tento 

systém bude týkat páteřních linek, až poté se k nim budou připojovat obslužné linky. Systém 

se bude zavádět nejdříve na konci roku 2021, protože je málo pravděpodobné, že by se 

v dřívějším termínu konalo výběrové řízení na dopravce.  

Ad. 3. 

Předseda MR představil Ing. Marka Pinkavu, který je hlavním manažerem projektu 

vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Brno – Ostrava a předal mu slovo. 

Ing. Pinkava si připravil prezentaci, ve které přítomné seznámil s plánovanou trasou dráhy. Ta 

by měla mít několik tratí: Ústí nad Labem – Praha – Hradec Králové, Praha – Brno – Ostrava, 

Brno – Břeclav – Vídeň. Vysokorychlostní vlak má dosahovat rychlosti až 300 km/h a jeho 

hlavním účelem bude snížit čas dojezdové vzdálenosti do větších měst, např. Praha – Brno 

ujede za 1 hod.  Součástí prezentace byla i vizualizace provedení trati – v zářezu, v úrovni 

terénu, na valu, možnosti odhlučnění trati a přibližná cena za vybudování 1 km trati – 

v úrovni terénu 300 mil. Kč, estakáda (druh přemostění) 800 mil. Kč, tunel 1,7 mld. Kč.  

První část úseku Praha – Světlá nad Sázavou na trati Praha – Brno, by se měla začít stavět 

v roce 2025, druhá část této trati Velká Bíteš – Brno v roce 2027, a spojovací část Světlá nad 

Sázavou – Velká Bíteš v roce 2029, ve Velké Bíteši by měl vzniknout i terminál. Ing. Pinkava 

prezentoval i nákresy trati kolem jednotlivých obcí v území Mikroregionu, vysvětlil, proč se 

stále při projektování operuje s ochranným pásmem 500 m – kvůli posunům trati kolem obcí 

a zachování poloměru kružnice (7 km) případných zatáček. Dle studie by měla většina tohoto 

úseku vést v tzv. zářezu, tj. pod úrovní terénu.  

Přítomní zástupci obcí své dotazy řešili s Ing. Pinkavou individuálně během přestávky.  

Ad. 4. 

Jako zástupci obchodního družstva COOP Velké Meziříčí se Valné hromady MR zúčastnil 

Ing. Pavlíček a Ing. Stupková. Hosté poděkovali za pozvání a slova se ujal Ing. Pavlíček.  
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COOP dělí své prodejny na 3 typy dle velikosti – A, B, C, přičemž nejmenších prodejen typu 

C je na našem území nejvíce a to 65. Díky epidemii COVID-19 se tržby v těchto prodejnách 

zvýšily, v návaznosti na rozvolnění opatření proti nákaze již evidují pokles tržeb. Z prodejen 

na území Mikroregionu je zisková pouze prodejna v Uhřínově, ostatní obce nějakým 

způsobem financují chod obchodu. Většina obcí hradí náklady na energie a nájem a garantuje 

družstvu zisk min. 20 000 Kč za rok. COOP do budoucna zvažuje možnost paušální částky. 

Ing. Pavlíček zastává názor, že se jedná o službu veřejnosti, a jen na obci, zda chce i nadále 

tuto službu svým občanům poskytovat.  

Dle informací od obcí je hlavním problémem zmatečné a složité vyúčtování a rozkrytí ztráty. 

Ing. Stupková přítomným zástupcům obcí nabídla, že v případě zájmu o vysvětlení a rozkrytí 

vyúčtování si mohou sjednat schůzku.  

Předseda MR dal zástupcům obcí prostor pro dotazy. Jako první se s dotazem přihlásila obec 

Záblatí: v roce 2019 kromě IV. Q jejich obchod vykazoval zisk, jak je tedy možné, že obec 

nakonec musela hradit ztrátu ve výši 47 tis. Kč. Odpověď: na konci roku se hradí náklady na 

energie, nájem, 13. plat prodavačky aj. K této diskuzi se postupně připojovaly i další obce – 

Dolní Libochová, Sklené nad Oslavou, Jabloňov, Ruda. 

Předseda MR poděkoval hostům za účast a zodpovězení dotazů. Po jejich odchodu diskuze na 

toto téma pokračovala, starosta Ing. Pavlíček z Tasova s ostatními sdílel svoji zkušenost 

s vedením obchodu. Jejich prodejna patří pod COOP Havlíčkův Brod, ale jejich politika je 

v podstatě identická, jako družstva Velké Meziříčí. Pro družstvo jsou zajímavé spíše obce nad 

400 obyvatel, menší obce zpravidla doplácejí ztrátu v rozmezí 60-100 tis. Kč.  

Předseda MR, Michal Drápela informoval všechny přítomné o možnosti, provozovat vlastní 

prodejnu, formou franšízy. V Ořechově a v Heřmanově obchod provozuje obec, který je 

franšízou řetězce Flop. Ten zajišťuje legislativu pro provoz, software, proškolení prodavačky, 

akční potraviny. Nad rámec odebíraného zboží od Flopu může obec odebírat zboží i od jiných 

(místních) dodavatelů. Řetězec sám doporučuje, aby tuto variantu provozování obchodu 

realizovaly spíše ty obce, které mají vlastní prostory a generují měsíční obrat alespoň 300 tis. 

Kč. Zároveň je také nutností mít schopného zaměstnance. Zástupci obou obcí se shodují, že 

provoz vlastní prodejny je velmi náročný. 

Ad. 5. 

Předseda Mikroregionu sdělil, že je Valná hromada usnášeníschopná. Dle PL bylo přítomno 

50 zástupců z 58 členských obcí. 

Přítomní zástupci obcí byli vyzvání k hlasování o odsouhlasení programu Valné hromady. 

Hlasování:  pro: 50  proti: 0  zdržel se: 0 
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Předseda dále navrhl, že zapisovatelkou bude Ing. Monika Bližňáková, ověřovateli zápisu 

Ing. Pavel Janoušek a pan Martin Vávra.  

Hlasování:  pro: 50  proti: 0  zdržel se: 0 

Ad. 6. 

Všichni členové MR obdrželi v dostatečném časovém předstihu v rámci pracovních 

dokumentů Zprávu o výsledku hospodaření za r. 2019, závěrečný účet za r. 2019 a účetní 

závěrku za rok 2019. Předseda vyzval k hlasování.  

Hlasování:  pro: 50  proti: 0  zdržel se: 0 

Ad. 7. 

Zpráva Kontrolního výboru za I. Q 2020 a Zpráva o činnosti Mikroregionu za I. Q 2020 byla 

taktéž rozeslána již před datem konání VH k prostudování, nebylo tedy nutné ji na místě číst. 

Nikdo z přítomných neměl připomínek, Valná hromada bere obě Zprávy na vědomí.  

Ad 8.  

Návrh dodatku č. 4 ke Stanovám MR obsahuje možnost všech členů Mikroregionu i členů 

Rady hlasovat formou per rollam. K jeho vypracování bylo přistoupeno již v březnu z důvodu 

vládních opatření kolem epidemie COVID-19. Podle současných předpovědí se situace bude 

na podzim opakovat a v případě, že nebude možné v listopadu VH uspořádat, mohou členové 

MR hlasovat o návrhu Rozpočtu na rok 2021 tímto způsobem. Předseda MR dal hlasovat 

o přijetí dodatku č. 4 ke Stanovám. 

Hlasování:  pro: 50  proti: 0  zdržel se: 0 

Ad. 9. 

Na začátku roku 2020 se na kancelář MR obrátilo 6 obcí s žádostí, zda by bylo možné znovu 

zaštítit žádost o dotaci v OPŽP na pořízení kompostérů a štěpkovačů. Kancelář MR provedla 

průzkum zájmu v území, o zapojení do projektu Kompostéry II má zájem celkem 14 obcí, pro 

které se pořídí 2 140 ks kompostérů o objemu 1 400 litrů a celkem 5 štěpkovačů. Hodnota 

projektu se pohybuje kolem 19 mil. Kč.  

Díky skvělé spolupráci na projektu Kompostéry I byl znovu osloven Ing. Čáslavský, aby tuto 

žádost administrativně zpracoval. MR by byl i v tomto projektu faktickým vlastníkem 

kompostérů a štěpkovačů, s obcemi a jejich obyvateli budou sjednány Smlouvy o výpůjčce na 

dobu 5 let, po uplynutí této doby věc přejde do jejich vlastnictví.  
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Předseda MR Michal Drápela dal hlasovat o zapojení se do projektu Kompostéry II 

a zmocnění Rady MR ke všem právním úkonům souvisejícím s realizací projektu 

Kompostéry II. 

Hlasování:  pro: 50  proti: 0  zdržel se: 0 

Ad. 10. 

Vzhledem k časové tísni předseda rozhodl, že prezentace MAS MOST Vysočiny bude všem 

členům rozeslána emailem, pokud někdo bude mít dotazy, může kontaktovat 

JUDr. Kutnerovou. Jedná se o obecné informace o budoucím plánovacím období Strategie 

a přerozdělování alokací do jednotlivých opatření. Během letních měsíců by tyto plány měly 

získat konkrétní podobu, a proto budou více rozebrány až na listopadové VH. 

Ad. 11. 

Předseda MR dal přítomným prostor pro diskuzi. Předseda MR pozval k prezentaci Ing. 

Marcelu Syrovou, která je krajskou manažerkou Sdružení místních samospráv ČR. Tato 

organizace má na Vysočině 200 členů, pomáhají členským obcím s GDPR, veřejnými 

zakázkami, nákupem energií na burze, vzděláváním, poskytují právní poradenství aj. Členem 

SMS ČR se obec stane po vyplnění přihlášky a uhrazení členského poplatku (jednorázový 

2 500 Kč a za občana 2 Kč). Organizace členům zaručuje rychlejší jednání než na Svazu měst 

a obcí. 

Ad. 12. 

M. Drápela přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování o jeho schválení. 

Hlasování:  pro: 50   proti: 0  zdržel se: 0 

Pan Michal Drápela všem přítomným poděkoval za účast a ukončil setkání Valné hromady.  

 

….………………………………………  ……………………………………… 

Michal Drápela     Ing. Pavel Janoušek 

Předseda MR VMB     ověřovatel zápisu 

 

 

.…………………………………….. 

Martin Vávra 

Velké Meziříčí 4. 6. 2020    ověřovatel zápisu 

Zapsala: Ing. Monika Bližňáková 
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U s n e s e n í 

Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko 

ze dne 4. 6. 2020 

 

Valná hromada schvaluje: 

 

1. Program jednání VH a ověřovatele zápisu. 

2. Závěrečný účet za rok 2019 bez výhrad. 

3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad. 

4. Účetní závěrku MR VMB za rok 2019. 

5. Projekt Kompostéry II a zmocňuje Radu MR ke všem právním úkonům souvisejícím 

s realizací projektu Kompostéry II.  

6. Dodatek č. 4 ke Stanovám Mikroregionu VMB 

 

Valná hromada bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti Mikroregionu za I. Q 2020 

2. Zprávu KV za rok I. Q 2020 

….………………………………………  ……………………………………… 

Michal Drápela     Ing. Pavel Janoušek 

Předseda MR VMB     ověřovatel zápisu 

 

 

 

.…………………………………….. 

Martin Vávra 

 ověřovatel zápisu 

 

    

Velké Meziříčí 4. 6. 2020 

zapsala: Ing. Monika Bližňáková 
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