MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO – BÍTEŠSKO
Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí
IČ 712 199 86

ZÁPIS
z jednání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko –
Bítešsko,
Datum, doba konání: 11. 11. 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 zapisovatele
a ověřovatelů zápisu
3. Schválení rozpočtu MR na rok 2022 a rozpočtového výhledu na období 2023-2027,
zpráva Kontrolního výboru za rok 2021, Zpráva o činnosti Mikroregionu za rok 2021
4. Územní plánování v obcích – doplněný bod
5. Hosté: Ing. Slezáková – vyhlášky obcí – omluvena z jednání
Mgr. Svoboda – Komunitní plánování sociálních služeb
Ing. Klement – senátor za okres Žďár nad Sázavou
Mgr. Dufek – zveřejňování programu kulturních akcí
6. Diskuze
7. Usnesení, závěr
Ad. 1.
Pan Drápela, předseda Mikroregionu, všechny přítomné přivítal a přistoupil k programu
jednání.
Ad. 2.
Pan Drápela konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná – přítomných 40 členů z 59.
Dále navrhl upřesnit program jednání – doplnění problematiky územního plánování v obcích.
Z jednání se omluvila Ing. Slezáková, nově vystoupí host senátor Ing. Josef Klement a dále
Mgr. Milan Dufek, ředitel Jupiter Club.
Předseda přistoupil k hlasování o schválení doplněného programu Valné hromady.
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Hlasování:

pro: 40

proti: 0

zdržel se: 0

Dále navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Pavla Janouška a Ing. Pavla Pavlíčka, jako
zapisovatelku Ing. Moniku Bližňákovou. Dotyční s tímto návrhem souhlasili. Předseda
přistoupil k hlasování.
Hlasování:

pro: 38

proti: 0

zdržel se: Janoušek, Pavlíček

Ad. 3.
Všechny členské obce obdržely předem v rámci pracovních materiálů Návrh rozpočtu na rok
2022, Rozpočtový výhled na období 2023-2027, Zprávu Kontrolního výboru za rok 2021
a Zprávu o činnosti MR za rok 2021. Z té předseda shrnul nejdůležitější body – projekt
Kompostéry II a finanční sbírku na podporu obcí, které byly na Hodonínsku nejvíce postiženy
tornádem.
Členové Valné hromady vzali na vědomí Zprávu Kontrolního výboru za rok 2021 a Zprávu
o činnosti za rok 2021.
Předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení Návrhu rozpočtu na rok 2022
a Rozpočtového výhledu na období 2023-2027.
Hlasování:

pro: 40

proti: 0

zdržel se: 0

Přítomní Návrh rozpočtu na rok 2022 a Rozpočtový výhled na období 2023-2027 schválili
bez výhrad.
Ad. 4.
Předseda MR shrnul minulé jednání na MěÚ ve Velkém Meziříčí, které se týkalo územního
plánování a ne/přítomnosti zaměstnanců odboru z důvodu zdravotní indispozice. Přítomní
zástupci obcí se shodli, že od tohoto jednání nebylo dosaženo žádného pokroku ve
schvalování územních plánů obcí. Na odbor byl sice přijat nový zaměstnanec, ale stále
2 zaměstnankyně jsou už více jak rok nemocné/OČR.
Přítomní taktéž poukázali na systém docházky MěÚ (pokud je dotyčný úředník v práci, svítí
u jeho jména na webových stránkách města zelené kolečko) – u pracovníků odboru územního
plánování tyto kolečka svítí zeleně, ale telefon nikdo nezvedá, funguje tedy systém docházky?
Na problematiku týkající se územního plánování reagoval místostarosta města Velké Meziříčí,
Ing. František Smažil. Přislíbil, že prověří fungování docházkového systému, popř. zjistí, proč
přítomný zaměstnanec nezvedá telefon. Přítomné požádal, aby mu požadavky poslali nejlépe
emailem. Ty pak bude řešit s tajemníkem MěU.
Předseda MR v návaznosti na projednávanou problematiku pak přítomným přečetl návrh
dopisu určený vedení města Velkého Meziříčí: „Valná hromada Mikroregionu
Velkomeziříčsko-Bítešsko žádá o sdělení jmen konkrétních osob, které budou zpracovávat
územní plány obcí. Valná hromada dále požaduje sdělení jmen konkrétních osob, které budou
zastupovat nepřítomné pracovníky odboru územního plánování v době jejich nepřítomnosti“.
V případě odsouhlasení tuto žádost odešle vedení města Velkého Meziříčí.
Předseda nechal přítomné hlasovat o schválení dopisu a jeho odeslání.
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Hlasování:

pro: 39

proti: 0

zdržel se: Smažil

Ad. 5.
Předseda MR předal slovo prvnímu z hostů Mgr. Mariánu Svobodovi, jednateli společnosti
AUGUR Consulting s.r.o., specializující se na výzkumy v oblasti sociálních služeb.
Mgr. Svoboda přítomným promítl prezentaci na téma komunitní plánování sociálních služeb
a s tím související statistické údaje (demografický vývoj v kraji Vysočina, vylidňování kraje,
stárnutí obyvatelstva atd.) Také definoval sociální potřeby do budoucna – podpora
neformálních pečovatelů, podpora lůžek pro příležitostné klienty, terénní služby aj.
V našem území na sociální služby nejvíce přispívá město Velké Meziříčí a dalších 11 menších
obcí. Místostarosta Velkého Meziříčí, Ing. Smažil, přítomným sdělil, že město přispívá ročně
3,3 mil. Kč (v přepočtu cca 300 Kč na obyvatele) a požádal ostatní, aby se na financování
sociálních služeb taktéž podíleli.
Na základě prezentace Mgr. Svobody vyplývá, že potřeba sociálních služeb se do budoucna
zvýší, proto předseda MR navrhl zástupcům ostatních obcí, zda by mohli na svých
zastupitelstvech projednat případné schválení finančního příspěvku na sociální služby, např.
ve výši 40 Kč na obyvatele. Jednalo by se o tzv. solidární princip (obec, která platila nejvíce,
by si výši příspěvku mohla snížit). Pan Drápela se přítomných dotázal, zda by se případně
chtěli na projektu finančně podílet – cca ¾ přítomných by se zapojením souhlasilo.
Poskytovateli sociálních služeb na našem území jsou Sociální služby Velké Meziříčí
a Diecézní charita Brno. Oba poskytovatelé jsou povinováni reportovat obsloužený počet
klientů (kolika občanům a v jakém rozsahu byla služba poskytnuta). Tento přehled by mohl
být rozesílán na jednotlivé obce, aby bylo zřejmé, jak efektivně jsou vynakládány případné
příspěvky obce na sociální služby pro své občany.
Dalším hostem byl senátor pro okres Žďár nad Sázavou, Ing. Josef Klement, člen Výboru
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Pan senátor se přítomným představil
a poděkoval za účast na Valné hromadě mikroregionu. Ve funkci je již rok, a až nyní má
příležitost seznámit se důkladněji s územím díky účasti na valných hromadách mikroregionů
napříč celým územím.
V krátkosti přítomným představil své cíle a posléze dal prostor pro dotazy. Starostka z Osové
Bítýšky, Mgr. Lenka Štěpánková, se dotázala, zda by jí poradil, jak do obce získat lékaře.
Tento problém je takřka neřešitelný, protože lékaři zůstávají ve velkých městech. Nepřesvědčí
je ani možnost nabídky benefitů obce v podobě zajištění stavební parcely nebo pronájmu
bytu. Pan senátor má vizi vytvoření databáze lékařů, ale sám přiznává, že je to velmi složitá
situace.
Posledním z hostů byl Mgr. Milan Dufek, ředitel kulturního centra Jupiter Club Velké
Meziříčí. Přítomné zástupce obcí požádal, zda by jim přes mikroregion mohl být rozeslaný
krátký dotazník týkající se zveřejňování kulturních akcí a programu kina v JC. Na základě
odpovědí obcí by programové oddělení JC na obce rozesílalo program a pozvánky
v dohodnutém formátu – pdf, word – aby jejich zveřejňování bylo co nejjednodušší (online,
nástěnka). Také je nutné zachovat formální vzhled vč. výčtu sponzorů.
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Ad. 6.
Nikdo z přítomných neměl námět k diskuzi.
Ad. 7.
Předseda přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování o jeho schválení.
Hlasování:

pro: 40

Michal
Drápela

proti: 0

Digitálně podepsal
Michal Drápela
Datum: 2021.11.23
07:53:04 +01'00'

….………………………………………

zdržel se: 0

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Janoušek
2021.11.25
Janoušek Datum:
13:07:54 +01'00'
………………………………………

Michal Drápela

Ing. Pavel Janoušek

Předseda MR VMB

ověřovatel zápisu
podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Pavlíček
2021.11.29
Pavlíček Datum:
11:26:57 +01'00'

.……………………………………..
Ing. Pavel Pavlíček
ověřovatel zápisu

Velké Meziříčí dne 11. 11. 2021
zapsala: Ing. Monika Bližňáková
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USNESENÍ
Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko,
ze dne 11. 11. 2021
Valná hromada schvaluje:
1. Doplněný program jednání VH, ověřovatele zápisu, zapisovatele
2. Návrh rozpočtu na rok 2022, Rozpočtový výhled na období 2023-2027.
3. Text žádosti o poskytnutí informací určené vedení města Velké Meziříčí (dle bodu 4
zápisu).
Valná hromada bere na vědomí:
1. Zprávu Kontrolního výboru za rok 2021
2. Zprávu o činnosti Mikroregionu za rok 2021

podepsal
Michal Digitálně
Michal Drápela
Datum: 2021.11.23
Drápela 07:53:26 +01'00'
….………………………………………

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Janoušek
Datum: 2021.11.25
13:08:18 +01'00'
………………………………………

Michal Drápela

Ing. Pavel Janoušek

Předseda MR VMB

ověřovatel zápisu

Ing. Pavel
Janoušek

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Pavlíček
2021.11.29
Pavlíček Datum:
11:28:30 +01'00'

.……………………………………..
Ing. Pavel Pavlíček
ověřovatel zápisu

Velké Meziříčí dne 11. 11. 2021
zapsala: Ing. Monika Bližňáková

