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na schůzi předsednictva  

Dobrý den, 
 
přijměte, prosím, pozvání na schůzi předsednictva Mikroregionu Bystřicko, která se uskuteční v 

úterý dne 4. června 2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty města Bystřice nad 
Pernštejnem. 

 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – vyúčtování BČD, rozpočtová změna č. 1, zveřejnění Závěrečného účtu, 
mimořádné členské příspěvky za rok 2019 (akce), schválení účetní závěrky za rok 2018 

3. Prodloužení projektu CSS – smlouva podepsána, nová klíčová aktivita 

4. Příprava členské schůze – 20.6.2019 (hosté – MAS Zubří země, projekt CSS – 
prodloužení projektu – nová agenda, setkání starostů, analýzy přínosů a hodnocení 
spokojenosti; hospodaření – schválení Závěrečného účtu) 

5. Schválení nového člena svazku – obec Skorotice 

6. Zájezd po Vesnicích roku – shrnutí zájezdu po obcích - Jakubov u Moravských 
Budějovic, Martínkov, Domamil, inspirace pro naše obce 

7. Strom roku 2019 –Chudobínská borovice mezi finalisty ankety Strom roku 2019, 
propagace, online hlasování od 17.6. 

8. Mikroregionální akce: putovní letní kino – nová kritéria MA21, termíny a seznamy 
filmů, půjčování aparatury; Hry bez hranic – konečný termín 14.9., účastníci a první 
organizační porada - budeme podávat žádost na KV; výstava v Jindřišské věži; Nositel 
tradic Bystřicka – předání ocenění, výroba nové plakety pro vítěze 

9. Diskuse a další organizační záležitosti – chystaná školení a semináře pro obce – 
novinky v GDPR; nákup elektřiny; přesun majetku DSO v letní sezóně mezi obcemi (návrh 
obce Vír); setkání se Slováky (termín, program); střet zájmů – oznámení do 30. 6., MV – 
prosba o spolupráci s naším DSO. 

10. Závěr jednání 

 

Na shledanou s Vámi se těší 

      Libor Pokorný  
Předseda Mikroregionu Bystřicko 

Program 
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