
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 20. června 2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti v Bystřici nad 
Pernštejnem. 

 
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. MAS Zubří země – 16:05 Ing. Lada Jindrová (aktuálně vyhlášené výzvy, výstupy 

z činnosti MAS) 

4. Hospodaření MB – vyúčtování BČD, rozpočtová změna č.1 (informace o schválení), 

schválení Závěrečného účtu za rok 2018 a informace o schválení účetní závěrky 2018, 

mimořádné členské příspěvky za rok 2019 (BČD, LK mimo) 

5. 7. setkání starostů v rámci CSS - prodloužení projektu CSS (podmínky, nová klíčová 

aktivita – lokální ekonomika), analýzy přínosů a hodnocení spokojenosti, prodloužení 

smluv GDPR 

6. Schválení nového člena svazku – obec Skorotice 

7. Nákup energií – nabídka spolupráce (zprostředkováno obcí Prosetín), nabídka na 

dodávku elektřiny – Innogy, E.ON, ČEZ? 

8. Strom roku 2019 – Chudobínská borovice, propagace, online hlasování od 17.6. do 

25.9.2019 

9. Zájezd po vesnicích roku – stručná prezentace obcí Jakubov u Moravských Budějovic, 

Martínkov, Domamil, inspirace pro naše obce 

10. Mikroregionální akce – a) putovní letní kino – nová kritéria MA21 (složení orgánů - 

schválení politika), seznam promítání, b) Hry bez hranic – konečný termín 14.9. 2019, 

organizační porada 25.6.2019, účast, (zkusíme podat žádost na KV o dotaci), c) výstava 

v Jindřišské věži, d) Nositel tradic Bystřicka – předání ocenění, nová plaketa pro vítěze 

11. Diskuze a další organizační záležitosti a) školení GDPR – další termín školení; b) Střet 

zájmů –podání oznámení do 30.6.2019; c) přesun majetku DSO v letní sezóně mezi 

obcemi; d) zájezd se Slováky (program, termín); e) MV-prosba o spolupráci s naším DSO; 

f) MAP II – informace o realizaci; g) Vánoční strom – objednávka baňky; h) p. Slezáková – 

konzultace v Bystřici n. P. 

12. Závěr jednání 

Na shledanou s Vámi se těší                                               
     

       Libor Pokorný, předseda mikroregionu Bystřicko   

Program 


