
   
19. 12. 2019 v 16:00 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P. 

 
 

• 28 zástupců členských obcí (Blažkov, Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, 

Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Lísek, Moravecké Pavlovice, Písečné, Radkov, Rovečné, 

Rozsochy, Rožná, Sejřek, Skorotice, Strážek, Střítež, Štěpánov n. S., Ujčov, Unčín, Věchnov, 

Velké Janovice, Věstín, Věžná, Vír, Zvole) 

Program 

 
1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. Hospodaření MB – schválení dokumentů k hospodaření (Rozpočtové provizorium 2020, 

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022, informace o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 

250, rozpočtová změna č. 5/19) 

4. Závěr jednání 

Členská schůze se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz. prezenční listina. 

 

1. Zahájení 

Předseda Libor Pokorný zahájil členskou schůzi v 16:03 a přivítal všechny přítomné starosty i 

místostarosty. 

 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

Předseda Libor Pokorný seznámil přítomné s obsahem dnešní mimořádné schůze dle zaslaného 

programu. Následně dal hlasovat o jeho schválení. Program byl jednohlasně schválen. 

 

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Členská schůze dále schválila zapisovatele Jitku Dočkalovou a ověřovatele zápisu pana Jiřího Veselého 

(starostu obce Věžná) a pana Josefa Smolku (starostu obce Rozsochy). 

 

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

 



3. Hospodaření MB 

Rozpočtové provizorium 

Přítomní byly seznámeni se zněním rozpočtového provizoria na rok 2020 (příloha č. 1). Bylo vyvoláno 

hlasování.      

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Schváleno následující znění rozpočtového provizoria: Do doby přijetí rozpočtu na rok 2020 bude 

Mikroregion hospodařit podle objemu příjmů a výdajů předchozího roku. Mikroregion Bystřicko 

bude však čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku.  

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022 

Dokument byl obcím zaslán k vyvěšení min. 15 dnů před konáním členské schůze (příloha č. 2). Členská 

schůze tedy schvaluje znění střednědobého výhledu.  

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Obce jsou povinné v souvislosti s výše schválenými dokumenty zveřejnit na své úřední desce 

dokument dle zákona č. 250/2000 Sb., který informuje veřejnost o jejich schválení a o tom, kde jsou 

dokumenty přístupné veřejnosti (příloha č. 3) – tento dokument musí obce ponechat zveřejněný až 

do schválení nových dokumentů pro rok 2021.   

Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2019 

Předseda závěrem informoval přítomné o výsledku přezkoumání dílčího hospodaření Mikroregionu 

Bystřicko, při kterém nebyly shledány žádné chyby ani nedostatky, nebo byly tyto chyby a nedostatky 

již odstraněny (příloha č. 4).  

 

Rozpočtová změna č. 5/19 

Celková výše poslední rozpočtové změny (příloha č. 5) v roce 2019 je -2 500,50 Kč na straně příjmové i 

výdajové. Jedná se zejména o srovnání rozpočtových položek koncem roku. Na straně příjmové došlo 

ke snížení částky z pronájmu vybavení ze 40 tis. Kč na 37 500 Kč. Na straně výdajové bylo změn více, 

ale za zmínku stojí například snížení položky na platy zaměstnanců financované z rozpočtu DSO ve výši 

19 032 Kč, dále snížení částky na školení a IT služby v celkovém součtu 5000,40 Kč a také ke snížení 

částky na platy zaměstnanců financovaných z projektu CSS v celkové výši 11 398 Kč. Další změny na 

obou stranách rozpočtu byly již drobnějšího rázu. Celkem bylo do rezervy převedeno 36 846,06 Kč.  

 

Hlasování: Pro: 28    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

 

 

 



4. Závěr jednání 

Na konci mimořádné schůze Libor Pokorný poděkoval všem přítomným za účast, popřál jim šťastnou 

cestu domů a krásné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a poslední schůzi v roce 2019 

ukončil.  

 

……………………………..........             ……………………………..........              ……………………………......... 

      Jiří Veselý                                 Josef Smolka                     Libor Pokorný 

                          starosta obce Věžná                  starosta obce Rozsochy                          předseda 

mikroregionu 

 

 

 

Zapsala: ………………………………. 

     Jitka Dočkalová 

 


