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Sdružení obcí mikroregionu Bystřička je zastoupeno těmito 11 obcemi: 
 
 

Obec Jméno starosty Telefon Email www.stránky 

   Pevná linka   

Bukovany Ing.Vančurová Ivana  585 351 394 bukovany.ol@volny.cz www.bukovany.cz 
 

Bystrovany Ing.Vagnerova Hana  585 311 841 bystrovany@iol.cz www.bystrovany.cz 

Daskabát Melničuk Luděk  585 358 001 ou.daskabat@volny.cz www.obecdaskabat.cz 

Doloplazy Zdařil Josef  585 356 056 ou.doloplazy@tiscali.cz www.doloplazy.cz 

Hlubočky PhDr. Černík Ivo  585 359 097 starosta@hlubockz.cz www.hlubocky.cz 

Mrsklesy Marie Liberdová  585 351 699 marie.liberdova@mrsklesy.cz www.mrsklesy.cz 

Přáslavice Ing.Rochovanský 
Čestmír 

 585 357 022 obecprasl@volny.cz www.praslavice.cz 

Tršice Leona Stejskalová  585 957 230 ou@trsice.cz www.trsice.cz 

Svésedlice Bc. Lubomír Konar  585 352 102 svesedlice@cbox.cz www.svesedlice.cz 

Vel.Bystřice Ing.Pazdera Marek  585 351 371 pazdera@muvb.cz www.velkabystrice.cz, 
www.muvb.cz 

Velký Újezd Ing. Josef Jelen  585 358 008 podatelna@velkyujezd.cz www.velkyujezd.cz 



 4

 
Údaje o mikroregionu Bystřička: 

 
 

 
 
Sídlo: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 
          Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice 
 
 
Statutární zástupce - předseda sdružení: Ing. Marek Pazdera  
 
Místopředseda sdružení: Leona Stejskalová 
 
Tajemník sdružení: Ing. Jan Ulrich 
 
 
Telefonické spojení: Předseda sdružení:          585351371  mobil: +420606739244 
                                   Místopředseda sdružení: 585957230    
                                   Tajemník sdružení:         -                   mobil: +420724766336 
 
 
Internetové stránky mikroregionu:      www.mikroregionbystricka.cz 
 
 
 
Bankovní spojení: 
Základní účet je zřízen u České spořitelny a.s. – č.ú.    000000-1809744359/0800  
Účet u České národní banky – č.ú.  94-9918811/0710 
 
 
Zpracování účetnictví: 
Gordic, s.r.o Jihlava 
 
 
 
Počet zasedání sdružení v r. 2014:  10 x zasedání Valného shromáždění  
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Bilance hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014: 
 
 
Skutečnost: 
 
Rozpočtové příjmy  celkem     19 653 018,39 
Rozpočtová výdaje celkem      20 872 669,75 
 
 
 
Rozpočet schválený: 
 
Příjmy celkem   13 831 712,- 
Výdaje celkem   15 421 625,-                        
 
 
 
Rozpočet po změnách: 
 
Příjmy celkem:                   19 6580106,48 
Výdaje celkem:                   21 547 929,48 
 
-změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech              1 219 651,36 
 
 
 
Zůstatky bankovních  účtů: 
 
                                               k 1.1.2014             k 31.12.2014      změna stavu bank.účtů 
ZBÚ 231.10        Kč              1 613 147,61         390 258,50                    1  222 889,11                
ČNB 231.30        Kč                        898,77             4 136,52                         - 3 237,75 
                        
 
Celkem                                  1 614 046,38          394 395,02                   1 219 651,36 
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Hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička v roce 2014 
 
 
Rozpočet mikroregionu na rok 2014 a rozpočtový výhled na r. 2015 – 2019 byl schválen na 
zasedání Valného shromáždění sdružení dne 19.12.2013. 
 
 
 
Upravený rozpočet příjmů mikroregionu, který činil  19 658 016,48 Kč  byl splněn na 
 99,97%. 
 
Skutečné  příjmy činily 19 653 018,39 Kč.  
 
Položkami příjmů byly: 
pol. 4113 ve výši 215 682,08 – Dotace ze SFŽP – „Nakládání s bioodpady v MRB Bystřička“ 
pol. 4116 ve výši 3 666 602,50 – Dotace z FS – „Nakládání s bioodpady v MRB Bystřička“ a                   
dotace  POV MMR 200 000,-  
pol. 4121 ve výši 1 498 194,-  příspěvky od jednotlivých obcí mikroregionu 
pol. 4213 – Dotace ve výši 701 705,99 ze SFŽP – Projekt „Zpracování digitálního 
povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce 
mikroregionu Bystřička“ a Dotace ve výši 47 189,90 - „Nakládání s bioodpady v MRB 
Bystřička“  
pol. 4216 – Dotace ze SF ve výši 11 929 005,99 „Zpracování digitálního povodňového plánu 
a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce mikroregionu Bystřička“ a 
ze SF ve výši 802 230,- „Nakládání s bioodpady v MRB Bystřička“ 
pol. 2133 – Příjmy z pronájmu ve výši 58 000,- 
pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary ve výši 55 000,- 
pol. 2329 – Příjmy z reklamy ve výši 78 000,- 
pol. 2420 – Splacené prostředky od o.p.s. Bystřička ve výši 400 000,- 
pol. 2141 – Přijaté úroky ve výši 1 407,93 
 
 
 
Upravený rozpočet výdajů mikroregionu, který činil 21 547 929,48 Kč byl splněn na  
96,87%. 
 
Skutečné výdaje činily  20 872 669,75 Kč. 
   
pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 4 198 700,- Kč je nákup kompostérů a 
kontejnerů ze SFŽP a FS z dotace „Nakládání s bioodpady v MRB Bystřička“ 
pol. 5139 ve výši 3 009,- jsou nákupy potravin na občerstvení při fotbalovém turnaji 
pol. 5161 ve výši 294,- jsou náklady za poštovné 
pol. 5169 ve výši 557 976,19 jsou náklady na nákup služeb především 288 000,- za služby spojené 
s dotací POV MMR, 114 950,- zpracování projektu na kompostéry, náklady na Den regionu ve 
výši 61 915,-, servisní činnost varovného systému ve výši 41 734,06 -  náklady na  
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sportovní hry ZŠ ve výši 20 175,90 a ostatní účastnické a jiné poplatky ve výši 31 201,23 Kč 
pol. 5171 – jsou náklady ve výši 1 210,- na opravu skákacího hradu 
pol. 5175 – jsou náklady ve výši 40 434,- na pohoštění při akcích MRB, především při 
sportovních hrách ZŠ a ostatních turnajích 
pol. 5194 – věcné dary ve výši 30 687,90 jsou odměny (poháry, diplomy, atd,) při soutěžích 
MRB- sportovní hry ZŠ, turnaje v tenisu, fotbale aj. 
pol. 5221 – Neinvestiční transfer Bystřička, o.p.s. na její činnost ve výši 800 000,- Kč 
pol. 6121 – jsou prozatímní náklady na projekt „Cyklo Bystřice úsek v k.ú. Hrubá Voda“ ve výši 
7.200,- , který bude realizován v r. 2015 
pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení jsou investiční náklady na projekt „Zpracování digitálního 
povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce 
mikroregionu Bystřička“ ve výši 14 286 693,- Kč a investiční náklady na kontejnery ve výši 
943 800,- z projektu „Nakládání s bioodpady v MRB Bystřička“ 
pol. 5163 – jsou náklady za poplatky peněžním ústavům ve výši 2 665,66 Kč 
 
 
 
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu: 
 
V roce 2014 byly vyúčtovány tyto projekty: 
 
- „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a 
vyrozumívacího systému pro obce mikroregionu Bystřička“ ve výši 14 334 893,- Kč. 
Dotace SFŽP činila 11 929 005,99 Kč a FS 701 705,99 Kč. Vlastní náklady 1 704 181,02 Kč 
 
-"Cestujeme za poznáním" ve výši 288 000,- Kč. Tento projekt byl financován  
Ministerstvem  pro místní rozvoj 200.000,- Kč. Vlastní zdroje činily 88.000,- Kč. 
Z prostředků byly pořízeny nástěnné kalendáře na r. 2015, byly vydány propagační materiály 
a uskutečnil se poznávací seminář. 
 
- „Nakládání s bioodpady v MRB Bystřička“ ve výši 5 257 450 ,- , projekt byl 85 % 
financován ze strukturálních fondů /FS/ v částce 4 468 832,50  a  SFŽP 5% ve výši 
262 871,98. Spoluúčast činila 10% 525 745,52. Z projektu byly prořízeny velkoobjemové 
kontejnery, kompostéry a popelnice pro obce MRB Bystřička a pro občany obcí. 
 
 
 
 
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu obcí a kraje: 
 
Od jednotlivých obcí mikroregionu  přijalo sdružení příspěvky ve výši 1 498 194,- Kč, 
příspěvky byly použity na výdaje MRB a na spoluúčast obcí při projektech.  
Příspěvek od obcí byl pro r. 2014 stanoven  50,-/obyvatele obce. 
 
 
 
 
 Velká Bystřice 15.2.2015 
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Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 
IČ:70947040 

 
Předkládá: Ing. Marek Pazdera – předseda sdružení 
Zpracoval:  Marie Palacková 

Zpráva 
pro Valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 17.6.2014 

 
Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.1 
 
Valné shromáždění sdružení schvaluje: 
 
a) rozpočtové opatření –  pol. 4121 navýšení  příjmů o 80.600,- Kč a rozúčtování dle 
jednotl.obcí 
- přijaté příspěvky od obcí na r. 2014 
O částku 80.600,- Kč  bude navýšena rezerva – pol.5909 
Celková částka 880.600,-Kč  bude rozúčtována dle organizačního třídění /ORG/ na jednotlivé 
obce: 
                                                                           ORG.3013 Bukovany        30.550,- 
                                                                                    3015 Bystrovany      52.000,- 
                                                                                    3017 Daskabát   29.400,- 
                                                                                    3020 Doloplazy        68.000,- 
                              3029 Hlubočky       216.850,- 
                              3056 Mrsklesy 32.000,- 
                              3064 Přáslavice         69.450,- 
                              3074 Svésedlice          9.600,- 
                              3083 Tršice              151.450,-  
                                                                                    3005 Vel.Bystřice    157.050,-                     
                                          3087 Vel.Újezd         64.250,-  
Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení příspěvku mikroregionu a rozúčtování dle 
jednotlivých                obcí dle ORG.   
 
 
b) rozpočtové opatření – pol. 4213 – navýšení příjmů o 701.706,-  Investiční přijaté 
transfery ze SF  
                                          pol. 4216 -  ponížení příjmů o 701.706,-  Ostatní inv.přijaté 
transfery ze SR                                       
Důvodová zpráva: Vyrozumívací systém v obcích  a doplnění ÚZ 053590877 
 
c) rozpočtové opatření – pol. 2133 – navýšení příjmů o 58.000,-  Příjmy z pronájmu  
                                          pol. 5909 -  navýšení rezervy o 58.000,-  Rezerva                                       
Důvodová zpráva: Příjem z pronájmu  
                       
 
d) rozpočtové opatření – pol. 2321 – navýšení příjmů o 35.000,-  Přijaté neinvest.dary 
                                          pol. 5909 -  navýšení rezervy o 35.000,-  Rezerva                                       
Důvodová zpráva: Dar senátora Ing. Tesaříka  
 
 
e) rozpočtové opatření – pol. 2329 – navýšení příjmů o 70.000,-  Ostatní nedaňové příjmy                                                                                   
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                                          pol. 5909 – navýšení rezervy o 70.000,-  Rezerva                                           
Důvodová zpráva: Jedná se o příjmy z reklamy 
 
f) rozpočtové opatření – pol. 2341 – navýšení příjmů o 5.000,-  Příjmy z úroků                                                                                   
                                          pol. 5909 – navýšení rezervy o 5.000,-  Rezerva                                           
Důvodová zpráva: Jedná se o příjmy z bankovních úroků 
 
 
g) rozpočtové opatření – pol.6122 –  navýšení výdajů o 252.600,-  Stroje, přístroje, zařízení 
                                          pol. 5909 – ponížení rezervy o 252.600,- Rezerva 
Důvodová zpráva: Jedná se o investici – Vyrozumívací systémy obcí 
 
                           
 
h) rozpočtové opatření – pol.5163 –  navýšení výdajů o 3.500,-  Služby peněžních ústavů 
                                          pol. 5909 – ponížení rezervy o 3.500,-  Rezerva 
Důvodová zpráva: Výdaje na bankovní poplatky 
 
 
i) rozpočtové opatření – pol.5909 – navýšení rezervy o 300.000,- Rezerva 
                                         pol. 8115 – navýšení prostředků o 300.000,-  Prostředky z minulých 
let 
Důvodová zpráva: Jedná se o zapojení zůstatku z minulých let do rozpočtu 
 
 
i) rozpočtové opatření – pol.4216 –  11,929.006,- Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
                                          
Důvodová zpráva: Doplnění ÚZ 053115825 
 
Velké Bystřici dne 17.6.2014 
Palacková Marie 
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Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 
IČ:70947040 

 
Předkládá: Ing. Marek Pazdera – předseda sdružení 
Zpracoval:  Marie Palacková 
 

Zpráva 
pro Valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 13.11.2014 

 
 

Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.2 
 
Valné shromáždění sdružení schvaluje: 
 
a) rozpočtové opatření – pol. 4113  – navýšení příjmů o 121.302,50  -Neinvestiční přijaté transfery ze SF  
                                          ÚZ 54590105                      
                                          pol. 4213  – navýšení příjmů o 141.570,-  -Investiční přijaté transfery ze SF  
                                          ÚZ 54590105                      
                                          pol. 5137 -  navýšení výdajů  o 121.302,50,- - Drobný hmotný dlouhodobý majetek                    
                                          ÚZ 54590105   
                                          Pol. 6122 – navýšení nákladů  o 141.570,- - Stroje, přístroje a zařízení 
                                          ÚZ 54590105                               
Důvodová zpráva: Jedná o  transfer ze Státních fondů na projekt „Nakládání s bioodpady v mikroregionu 
Bystřička“ a úhrada faktur. 
 
b) rozpočtové opatření – pol. 4216  – navýšení příjmů o 802.230,- -Investiční přijaté transfery ze SR 
                                          ÚZ 54115839 
                                          pol. 6122 -  navýšení výdajů o 802.230,- - Stroje, přístroje a zařízení                    
                                          ÚZ 54115839                                  
Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení ivest. transferů ze Státního rozpočtu na projekt „nakládání 
s bioodpady v mikroregionu Bystřička“ a úhradu faktury 
 
 
c) rozpočtové opatření – pol. 4116  – navýšení příjmů o 3,666.602,50 –Neinv. přijaté transfery ze SR  
                                          ÚZ 54115374 
                                       -  pol. 5137 -  navýšení výdajů o 3,666,602,50- Drobný hm. dlouhodobý majetek                    
                                          ÚZ 54115374                                  
Důvodová zpráva: Jedná se o  neinvest.transfer ze Státního rozpočtu na projekt „Nakládání s bioodpady 
v mikroregionu Bystřička“ a úhradu faktury  
 
 
d) rozpočtové opatření – pol. 4116 -  navýšení příjmů o 200.000,-  Neinv. přijaté transfery za SR 
                                         ÚZ 17027                      
                                       - pol. 5169 -  navýšení výdajů o 200.000,- Nákup ostatních služeb                     
                                         ÚZ 17027  
                                       - pol. 5169 -  navýšení výdajů o 88.000,- Nákup ostatních služeb                     
                                         ÚZ 17000  
                                       - pol. 5909 -  ponížení  rezervy o  88.000,- - Rezerva                     
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Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení neinvest. transferu z MMR- „Cestujeme za poznáním“ a úhradu 
faktury za projekt.  
 
 
e) rozpočtové opatření – pol. 4121  – navýšení příjmů o 618.000,-  -Neinvestiční přijaté transfery od obcí  
                                          pol. 5137 -  navýšení výdajů o 514.250,-  - Drobný hmotný dlouhodobý majetek  
                                          pol. 5169 -  navýšení výdajů o 11.495,-  - Nákup ostatních služeb 
                                          pol. 5909 -  navýšení rezervy o 92.255,-  - Rezerva                     
                                                                            
Důvodová zpráva: Jedná se o transfery od obcí na projekt „Nakládání s bioodpady v mikroregionu 
Bystřička“ a úhrada faktur  
 
 
f) rozpočtové opatření – pol. 2329  – navýšení příjmů o 8.000,-  - Ostatní nedaňové příjmy                       
                                          pol. 5909 -  navýšení rezervy o 8.000,- - Rezerva                     
                                                                            
Důvodová zpráva: Jedná se o příjmy z reklamy. 
 
 
 
g) rozpočtové opatření – pol. 5171  – navýšení výdajů  o 2.000,-  - Opravy a udržování                       
                                          pol. 5909 -  ponížení  rezervy o  2.000,- - Rezerva                     
                                                                            
Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení výdajů za opravy a udržování. 
 
 
 
h) rozpočtové opatření – pol. 5194  – navýšení výdajů  o 60.000,-  - Věcné dary                       
                                          pol. 5909 -  ponížení  rezervy o 60.000,- - Rezerva                     
                                                                            
Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení výdajů za odměny při akcích a turnajích mikroregionu (Sportovní hry 
ZŠ, turnaje tenisu, kopané atd.). 
 
 
ch) rozpočtové opatření – pol. 6121  – navýšení výdajů  o 7.200,-  Budovy, haly a stavby                      
                                             pol. 5909 -  ponížení  rezervy o 7.200,-  Rezerva                     
                                                                            
Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení výdajů za rozpočtové práce na akci „Cyklo Bystřice – úsek v k.ú. 
Hrubá Voda“. 
 
 
 
Velké Bystřici dne 13.11.2014 
Palacková Marie 
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Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 
IČ:70947040 

 
Předkládá: Ing. Marek Pazdera – předseda sdružení 
Zpracoval:  Marie Palacková 
 

Zpráva 
pro valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 11.12.2014 

 
Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.3 
 
Valné shromáždění sdružení schvaluje: 
 
 
 
a) rozpočtové opatření – pol. 2321  – navýšení příjmů o 20 000,Přijaté neinvestiční dary                                          
                                          pol. 5909  -  nevýšení rezery o 20.000,-  - Rezerva                     
                                                                            
Důvodová zpráva: Jedná se o příjem – dar na ples mikroregionu – od firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o. 
 
b) rozpočtové opatření – pol. 5137  – ponížení výdajů o 94.385,- Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                          
                                           pol. 6122 – navýšení výdajů o 94.385,- - Stroje, přístroje,zařízení                     
                                                                            
Důvodová zpráva: Jedná se o opravu investiční části projektu – „Nakládání s bioodpady…“Fa 500034. 
 
 
c) rozpočtové opatření – Oprava Účelových znaků při dotacích ze SFŽP- rozhlasy,kompostéry 
 
 
 
 
 
Velké Bystřici dne 10.12.2014 
 
 
Palacková Marie  

 


