
M I K R O R E G I O N   B Y S T Ř I C K O 

             Příční 405, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem 

 

 

 

na členskou schůzi Mikroregionu Bystřicko  

Dobrý den,  

přijměte, prosím, pozvání na členskou schůzi Mikroregionu Bystřicko, která se uskuteční ve 

čtvrtek dne 17. června 2021 od 16.00 hodin na OÚ městyse Strážek. 

 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. – 16:05h prezentace: paní Oľga Königová 

4. 11. setkání starostů – prezentace činnosti CSS v době udržitelnosti, realizace výstupů z oblasti 

sociálních potřeb DSO, schůzka zástupců DSO ČR v Jihlavě (Asociace Středočeského kraje) – Deklarace 

DSO, jednání Pracovní skupiny DSO v rámci SMO ČR 

5. Hospodaření MB: schválení Závěrečného účtu MB za rok 2020 + zveřejnění informace na ÚD obcí, 

informace o schválení účetní závěrky 2020 a rozpočtové změně č. 1, výběr mimořádných členských 

příspěvků BČD – termín, nový majetek LK – evidence 

6. Ceník služeb – projednání Návrhu stanoveného Předsednictvem MB (viz. zápis ze dne 6.5.2021) 

7. Mikroregionální akce: a) BČD – průběh akce, prodloužení termínu realizace, slavnostní křest knihy 

30.6.2021 od 15:00h – propagace akce; b) dětská umělecká soutěž – předání ocenění 30.6. 2021 (od 

14:00h); c) Nositel tradic Bystřicka 2021– vyhodnocení, schválení, předání ocenění dne 30.6.2021;  d) 

Hry bez hranic 2021 – Věchnov 11.9.2021, organizační porada 22.6.2021 v 10h; e) MA21 – Putovní letní 

kino: nahlašování výběru filmů, objednávka licencí, dotace MAS Zubří země - další kompletní aparatura 

k LK, zapůjčování nůžkových stanů, členství v MA21 (p. Stalmach);  f) Zrcadlení – 10. jubilejní ročník, 

schválení Návrhu darovací smlouvy pro Kumšt (10 tis.Kč); g) Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka – 

objednávka baňky do 30.6.2021 

8. Diskuse a další organizační záležitosti: a) plánování sociálních služeb v ORP Bystřice n. P. – diskuse 

v rámci konání kulatého stolu 15.6.2021 (online forma); b) dotace MMR – Podpora venkovské 

pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí – vyhodnocení žádosti MB; c) MAP III – investiční a neinvestiční 

stránky projektu; d) konzultační den v NMNM – p. Slezáková (plán září 2021); e) Skutek roku 2020 – p. 

Peňáz; f) stížnost obcí na nekvalitu pozemního vysílání po přepnutí na DVBT2 – aktuální informace od 

paní Kunčíkové; g) elektronická spisová služba pro obce; h) nákup elektřiny v roce 2021; ch) střet zájmů 

– nahlašování průběžného oznámení do 30.6.2021; i) výsadba stromů na Bystřicku; j) informace od 

kolegů ze Slovenska; k) finanční příspěvky od obcí v rámci výstavby domova Pomněnka v NMNM 

(Diakonie ČCE) 

9. Závěr jednání 

 

Na shledanou s Vámi se těší                                               

Libor Pokorný, předseda mikroregionu Bystřicko   

 

 

Program 


