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2.2. 2012 v 15:30 hod., MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

Přítomní: 

 6 členů předsednictva (Bc. Josef Vojta – Bystřice n.P., Ing. Pavel Kadlec – Dalečín, Ing. František 
Cacek – Lísek, Ing. Jiří Drbušek vz. Blanka Slaná – Prosetín, Augustin Holý – Rozsochy, Libor Pokorný –
Rožná)

Program schůze:

1. Zahájení, program zasedání

2. Příprava rozpočtu na rok 2012

3. Aktuální informace o MAS Zubří země o.p.s.

4. Žádost o partnerství a finanční podporu fotosoutěže Bystřická zrcadlení

5. Diskuze a organizační záležitosti 

a) projekt naučné stezky „Na hradě světla už nehoří...“

b) soutěž v kuželkách 2011/2012

6. Závěr

Předsednictvo se sešlo v nadpoloviční většině a tedy bylo usnášení schopné viz. prezenční listina.

ZÁPIS

1. Zahájení, schválení programu schůze

 Schůze byla zahájena Augustinem Holým v 15:40 hodin.

 Předsednictvu byl představen program zasedání předsednictva dne 2.2.2012, který byl jednohlasně 
schválen.

Hlasování : Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

2. Příprava rozpočtu na rok 2012

 A.Holý informoval předsednictvo o návrhu rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2012 (příloha č.1). 

 Členové předsednictva k rozpočtu neměli žádné připomínky a po zapracování příspěvku                          
ve výši 5 000 Kč občanskému sdružení Kumšt bude rozeslán na maily všech členských obcí 
Mikroregionu k vyvěšení na úřední desky, včetně elektronických.

 A. Holý navrhl předsednictvu termín ke svolání členské schůze Mikroregionu ke konci měsíce února, 
kde by tento rozpočet mohl být projednán a schválen, pokud nebudou žádné připomínky.

 Předsednictvo jednohlasně schválilo návrh rozpočtu k předložení členské schůzi.

Hlasování : Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

3. Aktuální informace o MAS Zubří země o.p.s.

 Začátkem roku 2012 byly vydány Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z 
rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny. Účelem poskytnutí dotace (až 100%) ve 
výši 30 000 Kč je spolufinancování nutných provozních nákladů Místních akčních skupin Kraje 
Vysočina. Uzávěrka žádostí je 24. února 2012. Dotace může být poskytnuta i na vytvoření žádosti
mikroregionem Bystřicko či Novoměstsko do programu Osvojování schopností v rámci Programu 
rozvoje venkova. Finanční prostředky odešle Kraj Vysočina na účet MAS nejpozději do 30 dnů po 
podpisu smlouvy.

 V květnu – červnu 2012 bude vyhlášen program Osvojování schopností v rámci PRV. Zde může MAS 
na aktualizace strategie, mzdové náklady, pořízení vybavení atd. získat dotaci (100%) až 500 tis. Kč. 
Max. 10 % bude určeno na realizaci malého projektu - tím bude vyzkoušena výběrová komise MAS.
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4. Žádost o partnerství a finanční podporu fotosoutěže Bystřická zrcadlení

 Dne 12.12.2011 byla předložena MB žádost občanského sdružení Kumšt o partnerství a finanční 
podporu projektu fotokroniky a fotografické soutěže Bystřická zrcadlení s podtitulem „Zachyť svůj kraj a 
jeho tradice“ (byla již projednána také na členské schůzi č.5/2011 ze dne 13.12.2011). Finanční
prostředky budou využity na přípravu a realizaci putovní výstavy velkoformátových fotografií –
nejlepších a vítězných snímků 1. ročníku soutěže.

 Občanského sdružení Kumšt nabízí reklamní plnění a zviditelňování mikroregionu na všech 
propagačních materiálech projektu během celého ročníku 2012.

 Předsednictvo široce diskutovalo o této žádosti a jednohlasně se usneslo na závěru, že bude do 
návrhu rozpočtu na rok 2012 zapracován příspěvek ve výši 5 000 Kč občanskému sdružení Kumšt.

Hlasování : Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

5. Diskuze a organizační záležitosti

a) Projekt naučné stezky „Na hradě světla už nehoří...“

 Záměr se týká vybudování naučné stezky po zříceninách, památkách a vyhlídkách v okolí obcí Rožná, 
Bukov, Milasín, Střítež, Dolní Rožínka, Horní Rožínka a Strážek. Rozpočet projektu: 574 700,- Kč, 70% 
dotace – max 400 000,- Kč. Projekt byl již podáván neúspěšné v roce 2011.

 Projekt je možné podat do 17. února 2012 do programu MMR POV – dotační titul 2: Podpora zapojení 
dětí a mládeže do komunitního života v obci. 

 Do projektu budou zapojeny děti z okolních škol, které se budou podílet jak na přípravě projektu –
název stezky, výtvarné ztvárnění maskota stezky a zajímavých míst v okolí, tak i na realizaci. 

 Projekt, pokud bude žádost schválena, bude realizován duben-říjen 2012.

 Předsednictvo jednohlasně schválilo, že žádost na tento projekt bude znovu podána.

Hlasování : Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0

b) Soutěž v kuželkách 2011/2012

 Startovné ve výši 3.700,- Kč bylo hotově zaplaceno Areálu sportu s.r.o. dne 24.1.2012. Finanční 
prostředky byly vybrány od účastníků soutěže.

6. Závěr

 A.Holý poděkoval všem přítomným členům za účast, dále poděkoval J.Vojtovi za zabezpečení zázemí 
pro konání zasedání.

        .....................................................
                   předseda Mikroregionu
                          Augustin Holý

Zapsala dne 8.2. 2012

        .....................................................
                 Ing. Jarmila Zemanová




