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Pozvánka na zasedání 

Rady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko 
 
Datum, doba konání:  6. 10. 2021 od 14:00 hod. 

Místo: JUPITER club, kancelář MOST Vysočiny, o.p.s. 

 
Program:  

  
1. Zahájení 

2. Informace o projektu Kompostéry a štěpkovače II 

3. Poskytnutí finančního daru z transparentního účtu 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 3 

5. Územní plány obcí 

6. Diskuze 

7. Závěr  

 

 

 

 

 

Michal Drápela 

Předseda MR VMB 
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Zápis ze zasedání 

Rady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko 
 
Datum, doba konání:  6. 10. 2021 od 14:00 hod. 

Místo: JUPITER club, kancelář MOST Vysočiny, o.p.s. 

 
Program:  

  
1. Zahájení 

2. Informace o projektu Kompostéry a štěpkovače II 

3. Poskytnutí finančního daru z transparentního účtu 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 3 

5. Územní plány obcí 

6. Diskuze 

7. Závěr  

 

Ad. 1.  

Předseda Michal Drápela přítomné přivítal a poté přistoupil k programu jednání.  

 

Ad. 2. 

Dle poslední komunikace s dodavatelem štěpkovačů Agrokom-tech BRYS s.r.o. je předběžný 

termín dodání zbývajících 4 ks štěpkovačů 22.10.2021. Původní termín dodání byl do 

31.8.2021, z tohoto důvodu administrátor projektu Ing. Čáslavský podal Žádost o změnu, kde 

posunul termín realizace do konce listopadu 2021. Z důvodu nedodržení termínu dodávky ze 

strany prodávajícího, bude dodavateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny 

bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

Ad. 3. 

Dne 25.6.2021 schválila Rada MR založení transparentního účtu za účelem finanční pomoci 

obcím postiženým tornádem. Transparentní účet byl otevřen 3 měsíce a k datu jeho uzavření, 

tj. 30.9.2021, byla vybrána částka 1.445.322 Kč. Celkem bylo postiženo 7 obcí, ale 3 z nich 

jsou místními částmi Hodonína, a tudíž město je povinno se o tyto obce finančně postarat. 

Z tohoto důvodu přítomní členové Rady navrhli, aby se vybrané finanční prostředky rozdělily 

rovným dílem mezi zbývající obce – Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves a Mikulčice. Každá 

z těchto obcí obdrží 361.330,50 Kč.  

Předseda přistoupil k hlasování o schválení rozdělení vybraných finančních prostředků: 
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Hlasování: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Finanční prostředky budou poukázány přímo na účty obcí formou darovací smlouvy nebo 

protokolu o předání. Do průvodního dopisu ke smlouvě/protokolu se uvede žádost o zpětnou 

vazbu, tedy na co byly tyto finanční prostředky použity.  

 

Ad. 4. 

Mikroregion obdržel fakturu od firmy FIN-servis a.s. za zprostředkování nákupu elektřiny 

a plynu na burze pro obce na období 2021-2023, ve výši 141.000 Kč. Tato částka nebyla 

zahrnuta do rozpočtu MR, z tohoto důvodu je nutné přijmou rozpočtové opatření č. 3, které 

zpracovala účetní MR, paní Sýkorová. Do rozpočtového opatření je taktéž zahrnuta částka 

týkající se financování úvěru pro pořízení kompostérů a štěpkovačů a k tomu vázané částky 

finanční výpomoci od obcí.  

Předseda přistoupil k hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 3: 

 

Hlasování: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Ad. 5. 

Dne 30.9.2021 proběhlo na MěÚ Velké Meziříčí setkání starostů z území se zástupci města 

a zástupci z odboru pro územní plánování. Hlavním tématem byla dlouhá doba schvalování 

nových územních plánů a jejich změn, a to především z důvodu časté nepřítomnosti 

2 zaměstnankyň (pracovní neschopnost, OČR). Na této administrativě pracuje v současnosti 

pouze 1 zaměstnanec, z dlouhodobého hlediska je však tento stav neudržitelný, územní plány 

jsou schvalovány v horizontu 3-5 let od data podání. Vedoucí odboru si však za všemi 

zaměstnanci stojí. Vedení města po dřívější diskuzi se starostou města Velké Meziříčí 

přistoupilo k navýšení počtu zaměstnanců na úseku územního plánování.  

Obec Martinice přistupuje k možnosti rychlejšího schválení územního plánu přes Létajícího 

pořizovatele. Tímto způsobem by měl být jejich územní plán schválený do 1 roku. 

 

Ad. 6. 

V rámci diskuze se členové Rady dohodli, že se podzimní Valná hromada bude konat ve čtvrtek 

11.11.2021 od 15.00, setkání Rady od 14.30. Kancelář MR rozešle oznámení o termínu konání 

všem obcím, připraví podklady a pracovní materiály.  

Přítomným členům Rady zapojených do společného nákupu energií na burze byly předány 

Závěrkové listy. Předseda přislíbil, že všem rozešle informaci s jednotkovou cenou za nákup 

energie a plynu.  

V termínu 12.-14.10.2021 se bude ve Žďáře nad Sázavou konat Konference venkova 2021. 

Zaměstnankyně kanceláře MR se budou podílet na organizaci konference.  
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Předseda MR obdržel nabídku na exkurzi do firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o., která je 

dodavatelem kompostérů v projektu MR. Exkurze by probíhala v sídle společnosti ve Zlíně, 

plánována je i exkurze místní likérky. Nabídka exkurze se rozešle všem starostům z území, dle 

počtu zájemců se dojedná doprava. 

 

Ad. 7. 

Předseda poděkoval členům za účast a zasedání ukončil.  

 

 

 

 

Michal Drápela        Ing. Karel Dvořák 

Předseda MR VMB        ověřovatel zápisu 
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USNESENÍ  

ze zasedání Rady MR VMB, které se konalo dne 6. 10. 2021 

 

Rada MR VMB schvaluje: 

- Rozdělení finančních prostředků z transparentního účtu rovným dílem mezi obce: 

Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice. Každá obec obdrží 361.330,50 Kč. 

- Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2021 

 

Rada MR VMB ukládá: 

• JUDr. Kutnerové a Ing. Bližňákové 

- zajistit prostory pro konání Valné hromady 

- rozeslat členským obcím oznámení o datu konání Valné hromady 

- připravit a rozeslat podkladové materiály členským obcím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Drápela        Ing. Karel Dvořák 

Předseda MR VMB        ověřovatel zápisu 
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