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I. Základní údaje o Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko 
 

Počet členských obcí, orgány Mikroregionu 

V současné době má mikroregion 57 členských obcí. 

Složení orgánů Mikroregionu od r. 2014-2018: 

Rada MR: 

Předseda: Josef Komínek, místopředsedové: Josef Březka, Jiří Mrázek 

Členové Rady: Petra Slámová, Michal Drápela, Ing. Pavel Pavlíček, Ing. Pavel Janoušek, 
Ing. Karel Dvořák, Dušan Koch, Ing. Jiří Servít 

 

Kontrolní výbor: Pavla Krejzlová, Antonín Račický, Dušan Koch 

Členové Rady a Kontrolního výboru vykonávají svoje funkce bez nároku na odměnu. 

 

Zaměstnanci: Manažer, kontaktní osoba pro GDPR  JUDr. Diana Kutnerová, DiS, úvazek 0,4 

  Projektový manažer/GDPR   Ing. Monika Bližňáková, úvazek 1,0 

 

Hospodaření mikroregionu 

Členské obce přispívají každoročně na činnost MR částkou 16,- Kč/1 obyvatele, což činí každoročně 
částku cca 550 tis. Kč. Z této částky jsou hrazeny běžné náklady kanceláře mikroregionu. Poradenská 
činnost pro členské obce je zdarma. 

Mikroregion každoročně podporuje činnost MAS MOST Vysočiny částkou 100 000,- Kč. Jde o 
příspěvek na realizaci rozvojové strategie na území působnosti mikroregionu i MAS (jde o totožná 
území). 

Hospodaření mikroregionu je podrobováno pravidelnému auditu prováděnému Krajem Vysočina, za 
dobu existence mikroregionu byla zjištěna jen jedna drobná závada- prodlení s žádostí o provedení 
účetního auditu. 

K datu vypracování této zprávy má mikroregion na účtu 450 tis., Kč, 150 tis. Kč bylo zapůjčeno MAS 
k překlenutí období do získání úvěru na financování projektů: realizace strategie a MAP II. 

 

 Materiální zabezpečení činnosti 

V r. 2017 byl do kanceláře MR zakoupen nový počítač, a tiskárna. Zaměstnanci mají k dispozici 
služební mobilní telefon i pevnou linku. 
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II. Činnost mikroregionu v období listopad 2014 - listopad 2018 

 

A - Poradenská činnost pro obce 

Poradenská činnost pro obce probíhala zejména ve 2 oblastech: 

1) Právní 

Manažerka MR zpracovávala dle požadavků především malých obcí smlouvy, vztahující se 
k nemovitostem (prodej, nákup, výměna, věcná břemena, nájem apod.). Dále poskytovala konzultace 
z oblasti obč. práva (opatrovnictví obcí, poskytování informací občanům apod.). 

2) Dotační 

V období let 2014-2018 se jednalo o zásadní činnost kanceláře MR. Manažerka MR zpracovala dle 
požadavků několika členských obcí žádosti o dotace, spolupracovala s obcemi v průběhu realizace 
dotovaných projektů, při ukončení realizace a pak také v období udržitelnosti projektů. Jednalo se buď 
o pomoc průběžnou nebo dílčí. 

S dotacemi souvisí i výběrová řízení na dodavatele (veřejné zakázky), pomoc manažerky spočívala 
zejm. ve zpracování řízení na zakázky malého rozsahu, dle požadavků obcí ve zpracování formulářů 
pro zakázky malého rozsahu nebo zakázky v režimu podlimitního řízení. 

S veřejnými zakázkami pak souvisí posuzování návrhů smluv o dílo (kupních smluv) nebo zpracování 
vlastních návrhů smluv. Dle požadavků obcí pak manažerka prostředkovala kontakt obci 
s projektantem, popř. dalšími subjekty, které obce potřebovaly k realizaci projektu. 

Tato oblast činnosti se týkala zejména dotací poskytovaných z  MMR, Kraje Vysočina (Fond 
Vysočiny). 

MR poskytoval pomoc v dotační oblasti i drobným podnikatelům, jednalo se o dotace ze SZIF a Kraje 
Vysočina. Pomoc spočívala v konzultacích, zpracování žádosti, závěrečné zprávy. 

 

B - Samostatné projekty MR 

 

1) DOTACE NA PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU 

V r.2012 získala mikroregion dotaci na produkt cestovního ruchu: „Průvodce MR VMB“, který byl 
vydán kromě češtiny i v angličtině a němčině, v r.2011 pak dotaci na „Cyklomapu“. Výstupem projektu 
je 70 tis. ks cyklomap s texty v němčině, angličtině a češtině a doplnění webového portálu MR o 
stránky věnované cykloturistice.  

Dále v této době MR získal dotaci z Kraje Vysočina na rekonstrukci webových stránek ve výši 8 000,- 
Kč.  

2) DOTACE NA ŠTĚPKOVAČE A KOMPOSTÉRY 

V roce 2018 požádalo prostřednictvím mikroregionu 6 členských obcí o dotace na pořízení 
štěpkovačů a kompostérů. Žádost byla úspěšná, v současné době probíhá realizace projektu. 
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3) SPOLEČNÝ NÁKUP ENERGIÍ NA BURZE 

17. 1. 2013 se zástupci členských obcí dohodli na společném postupu při nákupu energií na Čm burze 
Kladno. Rada MR vybrala v zadávacím řízení burz. dohodce, spol. FIN servis Kladno. Jejímu zástupci 
byly předány k analýze podklady, které členské obce poskytly.  

První nákup se uskutečnil dne 8. 10. 2013, na období 2017-2018 se podařilo zakoupit energie za 
velice výhodné ceny. 

V roce 2018 byl proveden nákup na 3 roky. Ceny energií již v době před zahájením nákupu značně 
vzrostly, po nákupu a dosud se stále zvyšují. 

Mikroregion je v nákupech energií zmocněncem obcí, nakupující obce tedy vystupují jako jeden 
subjekt vůči burze i smluvnímu makléři. Náklady související s nákupem energií jsou zaplaceny nejprve 
z prostředků MR a následně rozúčtovány obcím.  

 

4) ÚČAST MIKROREGIONU V PROJEKTECH MAP – MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (PRO 
ŠKOLY) 

Mikroregion byl finančním partnerem MOST Vysočiny, o.p.s., při realizaci projektu Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí.  

Je potěšující, že se do projektu zapojil mikroregion jako celek, v Řídícím výboru projektu ho 
zastupoval člen Rady MR Ing. Jiří Servít, k členům realizačního týmu patřila i manažerka MR D. 
Kutnerová. 

Před zahájením projektu jeho vedoucí Mgr. Jašová společně s D. Kutnerovou navštívily všechny 
obce/zřizovatele škol, všechny školy, aby je informovaly o projektu a způsobu zapojení škol. Byly tak 
navázány osobní kontakty, které se v průběhu realizace projektu vyplatily. 

V současné době prochází závěrečným hodnocením žádost o dotaci na realizaci projektu MAP II, ve 
kterém bude mikroregion rovněž finančním partnerem MOST Vysočiny. 

Do projektu budou zapojeny obě zaměstnankyně mikroregionu. 

 

5) ZAJIŠTĚNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO STAROSTY/MÍSTOSTAROSTY PROVÁDĚT ŠKOLENÍ BOZP PRO 
ZAMĚSTNANCE 

Mikroregion zareagoval na nabídky zajišťování BOZP v obcích, které nabízela agentura za paušální 
částky, které by zatížily rozpočet obcí. Kancelář MR zorganizovala školení, vedené oprávněnou 
osobou, kterého se zúčastnilo 27 starostů. Starostové tak získali oprávnění ke školení zaměstnanců a 
nebudou závislí na dalších osobách. 

Školení se dle zájmu bude na počátku roku 2019 opakovat. 
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6)  KoMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Mikroregion a 7 členských obcí se účastní projektu Komunitní plánování sociálních služeb na 
území ORP Velké Meziříčí.  Podle ředitele org. AUGUR Consulting, s.r.o., Brno, které projekt řídí, je 

počet obcí svazku, které se Kom. plánování přímo účastní, ojedinělý. 

V roce 2018 proběhla 3 setkání pracovních skupin. 

 

III.  Spolupráce s MAS MOST Vysočiny 

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko patří k zakladatelům obecně prospěšné společnosti MOST 
Vysočiny, o.p.s. Tato organizace v současné době realizuje na svém území projekt „Realizace 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje“. Na tvorbě strategie se významným způsobem 
podílely členské obce mikroregionu, jak bylo popsáno ve zprávě o činnosti mikroregionu za období 
2010-2014. 

Obce a další subjekty mohou získat prostřednictvím MOST Vysočiny, resp. její organizační složky 
MAS MOST Vysočiny dotace z operačních programů: 
 
OP Zaměstnanost 
IROP 
PRV 
 
V prvním roce realizace strategie využilo možností získat dotace: 

-v OP zaměstnanost 6 obcí (Ořechov, Březské, Baliny, Osová Bítýška, Měřín, Pavlínov) 

Všechny žádosti byly úspěšné, obce získaly dotace na zřízení nového pracovního místa vč. příspěvku 
na mzdu na období 3 let 

V současné době jsou v procesu věcného hodnocení 2 žádosti, obec Otín a Mikroregion VMB. 

-v IROP 

 Do opatření Bezpečná doprava a cyklodoprava podaly žádost 3 členské obce mikroregionu, žádosti 
jsou v procesu věcného hodnocení. 

 

-v PRV 

Program rozvoje venkova je určen pro podporu podnikatelů, zemědělců, majitelů (nájemců) lesů. První 
výzva obsahovala celkem 6 opatření, přihlásilo se 23 žadatelů. 

Výzvy bude MAS postupně vyhlašovat až do r.2023. 

Mikroregion má svého zástupce ve Výběrovém orgánu MAS MOST Vysočiny. 
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Zaměstnancem MAS je od října t.r. bývalý úspěšný a velice zkušený, dlouholetý starosta obce Otín Jiří 
Mrázek, na částečný úvazek v MAS pracuje i manažerka MR D. Kutnerová.  

 

IV. Ochrana osobních údajů, GDPR 

Mikroregion zareagoval na novou povinnost obcí i většiny jejich příspěvkových organizací mít 
Pověřence na ochranu osobních údajů tím, že se jako právnická osoba stal Pověřencem na ochranu 
osobních údajů.  

Tento postup doporučuje Ministerstvo vnitra, další výhodou je, že obce takto mohly lépe „odrážet“ 
nehorázné cenové nabídky na výkon funkce Pověřence, kterými byly po určitou dobu atakovány. 

Mikroregion poskytuje tuto službu zatím zdarma, v souvislosti se zřízením nového pracovního místa 
požádal o dotaci na mzdový příspěvek na toto místo. V době vypracování této žádosti zatím není 
známo, zda žádost uspěla.  

V každém případě bude tato služba zdarma pro obce i jejich příspěvkové organizace, pokud to bude 
nutné, budou jen rozúčtovávány nutné náklady. 

Obce i školy obdržely interní směrnici a formuláře vztahující se k GDPR. Další činnost spočívala 
v odpovědích na dotazy nebo řešení specifických problémů. Zásah Pověřence na stížnost nebo 
zjištěné pochybení zatím nebyl nutný. 

Obce řeší s kanceláří mikroregionu i žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106. Nejde o 
standardní postupy, řeší se dotazy, které svým zaměřením zneužívají ustanovení zákona č. 106. 

V oblasti ochrany osobních údajů a GDPR Mikroregion úzce spolupracuje s Městským úřadem ve 
Velkém Meziříčí a Mgr. Klimentem, advokátem, který se GDPR cíleně věnuje a nezištně nám 
poskytuje svoje stanoviska. 

Kontaktní osobou Pověřence je JUDr. Diana Kutnerová, osobou pověřenou výkonem dalších funkcí 
pak Ing. Monika Bližňáková. 

 

V. Úspěchy členských obcí 

 

Kormě obcí Pikárec a Ořechov, získala titul Vesnice Kraje Vysočina v r. 2017 obec Heřmanov. 
Heřmanov se stal i vesnicí roku 2017 v rámci ČR. 
V Heřmanově se konala první předvolební debata v rámci letošních komunálních voleb 
 

VI. Návrh zaměření činnosti v příštím období, plánované akce 

 

První plánovanou akcí mikroregionu na počátku roku 2019 je vzdělávací akce pro zaměstnance na 
nově zřízených pracovních místech v obcích. Jde o školení na téma: 

Péče o veřejnou zeleň. 
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V roce 2020 bude školení pokračovat tématem Sadovnictví, v r. 2021 Krajinářství. 

Školení se bude konat ve Velkém Meziříčí, bude týdenní a povedou ho zkušení odborníci. Náklady 
budou rozděleny podle počtu účastníků. 

Školení se mohou zúčastnit i stávající zaměstnanci obcí, kteří se starají o veřejné plochy. 

Další plánovanou akcí je již zmíněné školení k problematice BOZP. 

 

Jak je z přehledu činnosti patrné, v budoucnu se činnost mikroregionu zaměří na hájení společných 
zájmů, na společné postupy. Zvláště v obcích, kde pracují neuvolnění funkcionáři, bude pomoc 
s úkoly, které mohou být vykonávány pomocí svazku obcí, bude pomoc jistě vítaná. Administrativní 
zatížení obcí se stále zvyšuje 

Členské obce by měly využívat dotačních možností, které jim do r. 2023 nabídne MAS MOST 
Vysočiny, kancelář mikroregionu může pomoci se zpracováním žádostí. 

Nabízí se možnost převzít metodickou pomoc při používání spisové služby FLEXI. Tu zajišťoval MěÚ 
Velké Meziříčí v rámci projektu, který byl ukončen. Pokud bude zájem, zaměstnanec MR by byl 
proškolen a obcím by tak byla zajišťována metodická pomoc. 

Další zaměření činnosti MR je ale na členských obcích svazku. Bude se uzpůsobovat jejich potřebám 
a návrhům. Je třeba využívat výhody svazku – sdílení zkušeností, dosažitelnost odborníků, partnerství 
s MAS MOST Vysočiny apod. 

 

 

 

 

Zpracovali: 

Josef Komínek předseda MR 

Diana Kutnerová, manažerka MR 

 

Listopad 2018 
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