
 

 

 

 

 

12. 11. 2018 v 13:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

 

Přítomní: 

• 7 zástupců členských obcí (Libor Pokorný – Rožná, PaedDr. Šárka Kunčíková - Štěpánov n. 

S., Ing. Pavel Kadlec - Dalečín, Vlastimil Tvarůžek – Strážek, František Skalník – Ždánice, 

Mgr. Ladislav Stalmach – Vír, Josef Smolka - Rozsochy) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 6/2018 

3. Financování centra na příští rok – prodloužení do konce roku 2019 

4. Program členské schůze 

5. Diskuse a další organizační záležitosti  (návštěva ze Slovenska, školení NEN, ESO, Bystřicko čte 
dětem, párty stan, vánoční soutěž) 

6. Závěr jednání 

Schůze předsednictva se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz prezenční listina. 

 

Z Á P I S 

1. Zahájení 

 

• Libor Pokorný zahájil schůzi předsednictva v 13:00 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

 

• L. Pokorný přítomné seznámil s programem zasedání a vyvolal hlasování o schválení programu. 

Program byl jednohlasně schválen. 

Hlasování:  Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.6/18 

 



2. Hospodaření MB 

• L. Pokorný seznámil přítomné s rozpočtovou změnou číslo 6 v roce 2018 (příloha č. 1), která 

se týká pouze přesunu v rámci rozpočtu – z položky 2321 byla přesunuta částka 60 000 Kč 

z přijatých neinvestičních darů na položku 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů – jednalo 

se o dotaci Kraje Vysočina na letní kino 2018 přesun s dočasné položky na položku 

konsolidovanou. Dále došlo ke snížení příjmových položek 2111 – příjmy z poskytovaných 

služeb LK 2018 a z položky 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Ve výdajové části 

rozpočtové změny byl upraven rozpočet dle skutečnosti v položkách 5137 a 5139. K navýšení 

položky 5169 – mezinárodní spolupráce, došlo z důvodu návštěvy Slováků, položka byla 

navýšena o 10 000 Kč. Celková rezerva ke dni 26.11. je 45 503 Kč. 

Všechny změny byly odhlasovány.  

• Hlasování:  Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

3. Financování centra na příští rok 

 

• Přítomní byli seznámeni s možnostmi dalšího fungování centra. V současné době je 

Mikroregion Bystřicko ještě v projektu SMO, který však bude končit 6/2019. Je zde možnost 

půl ročního prodloužení, tedy do 12/2019 za podmínek 60% dotace ze strany SMO a 40 % 

spoluúčasti. Pokud by bylo rozhodnuto o prodloužení, musí zůstat stávající úvazky což jsou tři 

celé úvazky, které jsou nyní rozděleny mezi 4 zaměstnance. Další variantou je projekt ukončit 

6/2019 a poté pokračovat v roční udržitelnosti s min. jedním zaměstnancem. 

• Na členskou schůzi bude připravena kalkulace nákladů pro variantu prodloužení do 12/2019, 

pro variantu ukončení projektu 6/2019 a pokračování s 1 zaměstnancem a varianta ukončení 

projektu 6/2019 a pokračování se 2 zaměstnanci. 

 

4. Program členské schůze 

 

• L. Pokorný seznámil přítomné s programem členské schůze, která se uskuteční 11.12. 2018 od 

16:00 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem. Od pana Stalmacha přišel požadavek 

doplnit jeden podbod jednání do diskuze. V tomto podbodu by rád seznámil starosty se záměrem 

obce Vír a místního občana přihlásit „Vírskou borovici“ do soutěže strom roku. Bod bude do 

programu členské schůze přidán. 

 

5. Diskuze a další organizační záležitosti 

• Návštěva ze Slovenska 

L. Pokorný vysvětlil účel návštěvy ze Slovenska, která se uskuteční 15. a 16.11.2018. Náš 

družební region v čele s Andrejem Kulíkem navštíví naše území především pro podepsání 

společné smlouvy o spolupráci, která má zajistit spolupráci i v dalších letech i v případě změn 

vedení tamního sdružení. Znění smlouvy je přílohou č. 2. 



• Školení NEN 

M. Samková informovala přítomné o možnosti zprostředkování školení na Národní elektronický 

nástroj od Ministerstva pro místní rozvoj. Školení by bylo bezplatné a v našem regionu. 

Pravděpodobně ve spolupráci s Novoměstskem. Členové předsednictva prozatím vidí školení 

jako zbytečné.  

• ESO – pro zastupitele  

M. Samková informovala starosty o možnosti vzdělávání zastupitelů obcí v novém projektu – 

Efektivní správa obcí. Tento projekt navazuje na předchozí projekty, Odpovědný zastupitel a 

Vzdělaný zastupitel z let 2010 – 2015.  

• Bystřicko čte dětem 

Informování o připravujícím projektu 12. ročníku čtení dětem. M. Samková apelovala na 

starosty s prosbou o nahlášení termínů čtení a počtu čtecích dní, pro správné sestavení výše 

příspěvků na jednotlivé čtení.  

• Párty stan  

Informování starostů o výměně párty stanu z důvodu jeho zničení při půjčení na akci centru 

EDEN. Stan bude vyměněn během měsíce listopadu za nový kus, ve stejné kvalitě i velikosti na 

náklady centra EDEN.  

• Vánoční soutěž 

M. Samková informovala starosty o 3. ročníku vánoční soutěže, která odstartovala 24.11. a 

ukončena bude 19.12. Bylo sděleno základní info k pravidlům soutěže, hlasování i předání ceny.  

• Strom roku 2019 

Slovo bylo předáno starostovi z obce Vír, panu Stalmachovi. Ten informoval přítomné o 

iniciativě jejich obce a občana, přihlásit známou „Vírskou borovici“ do soutěže strom roku 

2019. O této iniciativě informoval již minulý rok, avšak pravidla soutěže přihlášení do soutěže 

nedovolily, protože v roce 2018 mohly soutěžit pouze lípy (tzv. stromy svobody). V roce 

následujícím by však již mohlo být možné borovici přihlásit. Pan Stalmach prosí především 

podporu celé této akce od obcí mikroregionu a také Mikroregionu Bystřicko jako takového.  

6. Závěr jednání 

• Předseda L. Pokorný poděkoval všem za účast a šestou schůzi předsednictva ukončil. 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Bc. Michaela Samková  


