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Přítomní:  

 7 členů předsednictva (Mgr. Josef Vojta – Bystřice n. P., Ing. Pavel Kadlec – Dalečín, Augustin Holý 

– Rozsochy, Ing. Jiří Drbušek – Prosetín, Libor Pokorný – Rožná, Mgr. Ladislav Stalmach – Vír, 

Mojmír Starý - Zvole) 

 1 host (Radek Štourač - Střítež) 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Příprava rozpočtu na rok 2014 

3. Příprava členské schůze č.1/2014 

4. Společné aktivity na rok 2014 

a) Letní kino 

b) Hry bez hranic 

5. Inventarizace majetku MB k 31. 12. 2013 

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

Z Á P I S 

1. Zahájení 

 Augustin Holý zahájil členskou schůzi v 15:35 hodin a přivítal všechny členy předsednictva. 

2. Příprava rozpočtu na rok 2014 

 Augustin Holý seznámil s návrhem rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2014.  

 Předsednictvo návrh rozpočtu jednohlasně odsouhlasila. Bude rozeslán členských obcím ke 

zveřejnění na úřední desce a po uplynutí této zákonné lhůty bude projednán na členské schůzi. 

Hlasování :  Pro: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

3. Příprava členské schůze č.1/2014 

 Členové předsednictva se rozhodli na základě předchozího zájmu ze strany obcí, pozvat na 

jednání členské schůze zástupce firem, které se zabývají pasportizací obecního majetku. 

Prezentace firem se uskuteční hodinu před konáním schůze, bude pouze pro zájemce.  

 Členská schůze se uskuteční 27. 2. 2014 od 16:30 v zasedací místnosti OÚ Rozsochy.  

 L. Stalmach seznámil předsednictvo s možností, jak si tvořit svépomocí jednoduchý pasport 

majetku (např. osvětlení) přímo v Google mapách. 
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 Pasport místních komunikací či dopravních značek je komplikovanější. Na MěÚ Bystřice n. P. 

s tím pomůže Jiří Nykodým, tel.: 566 590 326, e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz . Pasport 

dopravních značek vyřizuje por. Bc. Milan Prokop z Dopravního inspektorátu ve Žďáru nad 

Sázavou, tel.: 974 282 258, e-mail: milan.prokop@pcr.cz 

4. Společné aktivity na rok 2014 

a) Letní kino 

 Po dlouhé debatě se členové předsednictva shodli, že se MB zorganizuje putovní letní kino po 

vybraných členských obcí, které projeví o společnou akci zájem. Na provoz letního kina (licenční 

poplatky - cca. 1.000 Kč/promítnutí atd.) se v roce 2014 nebude žádat o dotaci. Pokud se akce                         

v letošním roce osvědčí, tak by se v roce 2015 hledaly dotační možnosti.  

 Na letní kino bude zapůjčeno ozvučení z Dalečína, plátno (3x4 m) z Víru a k dispozici bude 

mikroregionální dataprojektor + notebook. 

 Předběžně se počítá s 8 víkendy v 8 obcích (místo na provoz nejlépe v blízkosti občerstvení). 

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři MB. 

 

b) Hry bez hranic 

 Členové předsednictva se zamýšleli, jak využít smysluplně finanční prostředky, které jsou 

k dispozici v rozpočtu v rámci finanční rezervy. 

 J. Zemanová navrhovala rozdělit cca. 100.000,- Kč v rámci vytvořeného grantu na sportovní či 

kulturní akce v mikroregionu po vzoru tréninkové výzvy MAS. 

 J. Drbušek navrhoval společný festival, sportovní turnaj či jakoukoliv kulturní akci. 

 Po dlouhé debatě se členové předsednictva shodli, že se MB zorganizuje mikroregionální hry 

bez hranic.  Na realizaci akce bude podána žádost do Fondu Vysočiny v rámci grantového 

programu „Jednorázové akce“ – uzávěrka žádostí do 15. 3. 2014. 

 Bude vytvořena pracovní skupina pro zorganizování Her bez hranic. Musí se stanovit obec, 

ve které se budou hry konat, termín konání, disciplíny, hlavní organizátor. Dále se musí zjistit 

zájem, které obce by se chtěly her zúčastnit. Bude zjištěno, zda se někde podobná akce již 

konala, pokud ano, tak budou zjištěny podrobnosti. 

 

5. Inventarizace majetku MB k 31. 12. 2013 

 Předsednictvo bylo seznámeno se závěrem inventarizační komise, která provedla dne 16. 1. 2014 

v kanceláři mikroregionu inventarizaci majetku, že předložený inventurní soupis odpovídá 

skutečnému stavu k 31 12. 2013 (příloha č. 1). 

 

 

 

              ..................................................... 

                 Augustin Holý 

                                                                                                                                                  předseda mikroregionu             

Zapsala dne 7. 2. 2014 

  

         .....................................................    

          Jarmila Zemanová      
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