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na schůzi předsednictva  

Dobrý den, 
 
přijměte, prosím, pozvání na schůzi předsednictva Mikroregionu Bystřicko, která se uskuteční 
ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty města Bystřice 
nad Pernštejnem. 

 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – rozpočtová změna č.4, návrh členských příspěvků na rok 2020 – 
informace o schválení 

3. Projekt CSS – výstupy z celorepublikového setkání CSS (možnost druhého prodloužení 
projektu CSS od 3/2020-12/2020), nový projekt od 01/21 do 12/22, snížení členského 
příspěvku? 

4. Příprava členské schůze – termín 10.12. 2019 v 16:00 hodin; hosté – MAS Zubří země, 
MAP II – Ing. Jitka Zelená, možnost pozvání zástupce z E-onu (paní Kampové) - začlenění 
dalších obcí do cenové nabídky, zástupci CSS – ještě potvrdí, 8. setkání starostů, 
prezentace CSS a hodnocení spokojenosti, schválení členského příspěvku na rok 2020, 
GDPR – výběr mimořádných členských příspěvků (1 x ročně), příjmy dle ceníku služeb – 
vyúčtování, schválení dokumentů k hospodaření, zpráva z dílčího auditu hospodaření 
MB, schválení podkladů pro inventarizaci majetku a členů kontrolního výboru dle roku 
2018, financování sociálních služeb - Charitní pečovatelská služba 

5. Mikroregionální akce: a) BČD – nahlašování termínů a počtu čtení, schválení 
stanovených podmínek, schválení dotace od KV (50 tis. Kč), žádost o reklamní spolupráci 
s E-onem, zajištění starých výtisků dětských časopisů; b) soutěž o Nejkrásnější vánoční 
strom – pravidla, motiv baňky na příští rok; c) Hry bez hranic – schválení dotace na další 
rok 2020; putovní pohár; d) dětská soutěž: výběr tématu 11. ročníku, výzva, výstava 10. 
ročníků v Brně – leden/únor 2020, e) MA21 – letní kino, opětovný zisk kategorie D, 
budeme opět žádat o dotaci v roce 2020, f) Nositel tradic Bystřicka 2020 – vyhlášení 
nominace 

6. Diskuse a další organizační záležitosti – a) školení pro starosty, 2.část (projekt ESO), 
b) výstupy z konference „Dotační příležitosti pro obce na rok 2020“ c) výsledky soutěže 
Nejkrásnější nádraží 2019 (Rozsochy); d) Chudobínská borovice – Evropský strom roku, 
e) noviny Bystřicko – odběr na rok 2020 

7. Závěr jednání 

 

Na shledanou s Vámi se těší 

       
     
Libor Pokorný 

Předseda Mikroregionu Bystřicko 

Program 
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