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ZÁPIS  

z jednání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – 

Bítešsko,  

 

Datum, doba konání:  17. 6. 2021, od 15:00 hod. 

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

 
PROGRAM: 

 

1. Zahájení  

2. Ověření usnášeníschopnosti VH, schválení programu VH, volba ověřovatelů zápisu 

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2020, závěrečný účet r. 2020, účetní 

závěrka r. 2020, zpráva Kontrolního výboru za I. pol. 2021 

4. Zpráva o činnosti Mikroregionu za I. pol. 2020 

5. Přijetí nového člena Mikroregionu – obec Radenice 

6. Hosté:  Radim Dočekal – nákup energií na další období 

  Ing. Jaroslav Mynář – problematika odpadového hospodářství 

  Mgr. Svoboda – Komunitní plánování sociálních služeb 

  Mgr. Naděžda Jašová – Komunitní projednání rozvojových potřeb území  

  pro integrovanou strategii CLLD na období 2021-2027 

7. Diskuze 

8. Usnesení, závěr 

 

Ad. 1. 

Pan Michal Drápela, předseda Mikroregionu, všechny přítomné přivítal a přistoupil 

k programu jednání.  

 

Ad. 2. 

Pan Michal Drápela konstatoval, že je Valná hromada usnášeníschopná – 32 členů z 58, a 

přistoupil k hlasování o schválení programu Valné hromady. 

Hlasování: pro: 32  proti: 0  zdržel se: 0 
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Dále navrhl jako ověřovatele zápisu pana Vávru a Ing. Pavlíčka, jako zapisovatelku 

Ing. Bližňákovou. Dotyční s tímto návrhem souhlasili. Předseda přistoupil k hlasování. 

Hlasování: pro: 30  proti: 0  zdržel se: 2 – Vávra, Pavlíček 

 

Ad. 3. 

Všechny členské obce obdržely předem v rámci pracovních materiálů Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2020, Závěrečný účet roku 2020, Účetní závěrku roku 2020 

a Zprávu Kontrolního výboru za I. pol. 2021. 

Členové Valné hromady vzali na vědomí Zprávu Kontrolního výboru za I. pol. 2021.  

Předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení Zprávy o výsledku hospodaření za rok 

2020, Závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2020. Přítomní tyto dokumenty schválili bez 

výhrad. 

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

 

Ad. 4. 

Zpráva o činnosti Mikroregionu za I. pol. 2021 byla taktéž členům MR rozeslána předem 

s pracovními dokumenty, členové Valné hromady vzali zprávu o činnosti na vědomí.  

 

Ad. 5. 

Mikroregion obdržel žádost obce Radenice o vstup do svazku obcí Mikroregionu 

Velkomeziříčsko-Bítešsko. Předseda přistoupil k hlasování o přijetí nového člena.  

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

 

Ad. 6. 

Pan Drápela se přes platformu Teams spojil s panem Radimem Dočekalem, zástupcem 

firmy FIN-servis. Přítomným nejdříve vysvětlil princip nákupu elektřiny a plynu na burze. 

Předseda mikroregionu pan Michal Drápela, po dohodě se zástupcem města Velké Meziříčí, 

rozhodli, že se společný nákup elektřiny a plynu bude uskutečněn na dobu 3 let, přičemž se 

s panem Radimem Dočekalem dohodli, že cenový limit pro nákup na burze bude pro elektřinu 

1650,-Kč za 1 MWh a limit pro plyn 500,-Kč za 1 MWh. Nákup na burze se uskutečnil 16. 6. 

2021. Elektřina se nakoupila za 1650 Kč, plyn nakoupen nebyl z důvodu vysoké ceny. Nákup 

plynu se bude v nejbližší době opakovat, sledovaným faktorem bude cena za jednotku. 

 

Ing. Jaroslav Mynář, ředitel Technických služeb Velké Meziříčí, prezentoval na téma 

odpadového hospodářství, konkrétně o nové odpadové legislativě, jejích dopadech na obce 

a občany. Přítomné nejvíce zajímalo zvyšování poplatků za svoz odpadu. Součástí prezentace 

byly i statistické údaje o produkci odpadu, jeho složení a skládkování. Téměř všechny členské 

obce využívají svoz odpadu na místní skládku, v prezentaci byl taktéž přehled množství 

odvezeného odpadu z jednotlivých obcí za 1. pol. 2021. Nejméně odpadu se sváží z obcí 

Blízkov, Stránecká Zhoř, Vídeň a Dolní Libochová. Naopak největšími producenty jsou 
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Velké Meziříčí a Oslavice. Předseda mikroregionu rozeslal tuto prezentaci všem členským 

obcím.  

Starosta obce Kozlov vznesl k Ing. Mynáři dotaz – obdržel nabídku od nové firmy na svoz 

elektroodpadu, je pro obec výhodnější zůstat u TS Velké Meziříčí nebo přejít? Ing. Mynář 

odpověděl, že záleží na konkrétních podmínkách, ale pokud chce obec přejít k nové firmě, 

nevidí v tom problém.  

Starostka obce Netín se dotázala, kdy a jak se váží auta při svozu odpadu – vozy mají 

zabudovanou váhu, zváží se na začátku obce před nakládáním a pak na konci obce, lze tedy 

rozlišit, i když se sváží jedním autem z více obcí naráz. Navážené množství odpadu se pak 

účtuje obci. 

 

V současné době probíhá jednání Kraje Vysočina o přípravě nové metodiky spolufinancování 

sociálních služeb v regionu. Z tohoto důvodu se předseda MR dohodl s Mgr. Mariánem 

Svobodou na zařazení této prezentace na podzimní Valnou hromadu. V této době by již měly 

být známé výsledky tohoto jednání. 

 

Z důvodu nemoci Mgr. Naděždy Jašové se slova ujala JUDr. Kutnerová s prezentací na téma 

Komunitní projednání rozvojových potřeb území pro integrovanou strategii CLLD na období 

2021-2027. Na podzim 2020 proběhlo dotazníkové šetření MAS MOST Vysočiny ve 

spolupráci s Mikroregionem. Z obdržených a následně vyhodnocených odpovědí vyplynuly 

rozvojové potřeby regionu, které MAS uplatní při zpracování nové Rozvojové strategie pro 

území Velkomeziříčska-Bítešska. 

MAS má v současné době informace, že v následujícím období bude možné podporovat 

projekty IROP – Doprava, Hasiči, Vzdělávání, Sociální služby a nově i Veřejná prostranství. 

Některé OP zůstávají stejné, některé se od současného období budou lišit, např. ve Vzdělávání 

se již může jednat i o navyšování kapacit mateřských škol.  

MAS by měla být přidělena celková alokace IROP na příští období cca 40 mil. Kč. Území je 

rozděleno dálnicí D1, a jelikož větší část území je pod dálnicí, území je považováno za více 

rozvinuté. Z tohoto důvodu MAS nedostane tolik finančních prostředků, jako méně rozvinutý 

region.  

Další změnou je, že MAS musí předem evidovat projektové záměry obcí, aby měla důkaz, že 

v území je zájem o financování projektů z jednotlivých OP.  

 

Ad. 7. 

Předseda mikroregionu Michal Drápela, představil Program Obchůdek 2021+ - Ministerstvo 

průmyslu a obchodu jedná o možnosti dotace pro maloobchodní prodejny v obcích do 1000 

obyvatel. Program by měl být spuštěný v létě 2021 pro kraje a na podzim pro provozovatele 

prodejen. Prozatím je program nastaven tak, že příjemcem podpory nebude obec, ale přímo 

provozovatel, v našem kraji tedy převážně řetězec COOP.  
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Ad. 8. 

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

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

 

 

 

 

….………………………………………  ……………………………………… 

Michal Drápela     Ing. Pavel Pavlíček 

Předseda MR VMB     ověřovatel zápisu 

 

 

 

.…………………………………….. 

Martin Vávra 

 ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velké Meziříčí 17. 6. 2021 

zapsala: Ing. Monika Bližňáková 

 



   
 MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO – BÍTEŠSKO 

 Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 

 IČ 712 19 986 

 

USNESENÍ  

Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko,  

ze dne 17. 6. 2021 

Valná hromada schvaluje: 

1. Program jednání VH, ověřovatele zápisu, zapisovatele 

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad 

3. Závěrečný účet za rok 2020 bez výhrad 

4. Účetní závěrku MR VMB za rok 2020 bez výhrad 

5. Přijetí obce Radenice do Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko 

 

Valná hromada bere na vědomí: 

1. Zprávu Kontrolního výboru za 1. pol. 2021 

2. Zprávu o činnosti Mikroregionu za 1. pol. 2021 

 

 

 

 

 

 

….………………………………………  ……………………………………… 

Michal Drápela     Ing. Pavel Pavlíček 

Předseda MR VMB     ověřovatel zápisu 

 

 

 

.…………………………………….. 

Martin Vávra 

 ověřovatel zápisu 

 

 

 

Velké Meziříčí 17. 6. 2021 

zapsala: Ing. Monika Bližňáková 
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