
ZAPlS ze zasedání předsedniďva Mikroregionu Bystřicko č,01110
7.9.2010 v 16:00 hod., zasedací místnost MěU Bystřice n.P.

Přítomní:

! 8 členŮ předsednictva (Bc. Josef Vojta - Bystřice n.P., lng, Pavel Kadlec - Dalečín, lng. František
Cacek - Lísek, Augustin Holý - Rozsochy, Libor Pokorný -Rožná, Mgr. Michal Budig - Sulkovec, Mgr.
Ladislav Stalmach - Vír, Mojmír Starý - Zvole)

Proqram schůze:

1. Zahájení
2. Příprava členské schůze
3, Hospodaření Mikroregionu Bystřicko - zpráva o hospodaření, rozpočtová změna č. 2l2o10,

rekapitulace a plán činnosti
4. Diskuze a organizačnízáležitosti- podáníŽádosti o grant do Nadace VlA, náměty k rozvoji území a1

5. Závěr

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

zÁpls

1, Zahájení, schválení programu schůze

! Schůze byla zahájena Augustinem Holým v 16:05 hodin.
! Předsednictvu byl představen program schůze předsednictva dne 7.9-2010, který byl jednohlasně

schválen.

!
!

2. Příprava členské schůze

A. Holý informoval předsednictvo o komunálních volbách do obecních zastupitelstev.
Navrhl uskutečnění další členské schůze až po volbách, Současně i jako seznámení s případnými
novými zastupiteli jednotlivých členských obcí,
Předsednictvo jednohlasně schválilo uspořádání schůze až po komunálních volbách. _

Híasoyání"" 8 x pr*
n

3, HospodařeníMikroregionu Bystřicko

Zpráva o hospodaření Mikroreqionu Bvstřicko k 31.B.2010

! A.Holý přednesl předsednictvu přehled o hospodaření Mikroregionu Bystřicko k 31,8.20,ío (příloha č.1)
! Apeloval na doplacení mim.členského příspěvku od obce Prosetín ve výši 4.7OoKč, který byl

odsouhlasen k doplacení rozdílu na mikroregionálníakci ,,Bystřicko čte dětem".
! Dále upozornil, že dle souhrnné zprávy bude ke konci roku 2010 chybět vrozpočtu na financování

základních výdajŮ svazku finanční prostředky. Navrhl krytí případného schodku formou např. půjčky od
některé z členských obcí, pokud se nenajde jiný zdroj financování.

n Předsednictvo tento zpŮsob prodiskutovalo a jednohlasně odsouhlasilo se závěrem, že na příští
Členské schŮzi se přednese žádost členským obcím o možné finanční podpoře některé zobcí
Mikroregionu.

Rozpočtové změnv č. 2/2010
§ýlas*yání; § x pno

! A. Holý předložil předsednictvu návrh rozpočtových změn č.2l2O10 vztahujících se k přesunu položky
v rámci rozpoČtu z dŮvodu příjmu dotace z Fondu Vysočiny na mikroregionální akci ,,Bystřicko čte
dětem" ve výši 50.000 Kč, dále zavedení nové příjmové položky + navýšení rozpočtu o finanční dar ve
výši2.000 Kč (příloha č.2),

! Shrnutípoložky Příjmy:
- vYruŠeníčástky 50.000Kč na,,dočasné" položce rozpočtu a převedenína novou položku:
231 00 par,3314 po|,2321přijaté neinv. dary 50.000 Kč
23'l 00 par.- pol. 4122 neinv,přijaté transfery od krajů 50.000 Kč
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- zavedení položky rozpočtu - přijató neinv. dary ve výši 2.000 Kč:
231 00 par. 3639 po|.2321 přijaté nerv.dary 2.000 Kč
Shrnutí položky Výdaje:
- plánované změny - navýšení výdajových položek o 2.000 Kč:
231 40 par. 3639 pol. 5139 - nákup materiálu - navýšení o 500 Kč
231 40 par. 3639 pol, 5161 - služby pošt - navýšení o 500 Kč
231 40 par. 631 0 pol, 51 63 - služby peněžních ústavů - navýšení o 1 .000 Kč

! Předsednictvo jednohlasně schválilo rozpočtové změny č.212010,
Nlascvání: 8 x pro

4, Diskuze a organizační záležitosti

A. Holý shrnul vize do budoucna - ujasnění si směru a cíle, tak aby odpovídal nejvíce potřebám
jednotlivých obcí - možnosti financování mikroregionu (nejen z rozpočtu) na případné projekty či
propojení s hospodářskou činností mikroregionu
B. Slaná informovala předsednictvo o zpracované a připravené žádosti o dotaci do Nadace VlA na
úpravu vybraných studánek na území Mikroregionu Bystřicko,
Předsednictvo jednohlasně schválilo podání této žádosti.

§/ascyání; 8 x pr*

A. Holý předložil námět na vytvoření nástěnného kalendáře s přehledem opakujících kuliurních akcí na
území mikroregionu, včetně vytvoření mikroregion ální databáze fotografií.
Předsednictvo jednohlasně schválilo námět s tím, že bude tento dopracován a prodiskutován
v průběhu příštího roku na členských schůzích. ' *ífasoyá ní: 8 x pra

J. Vojta informoval předsednictvo o aktivitách ORP Bystřice n.Pern na připojení území Mikroregionu
Bystřicko do lntegrovaného dopravního systému (lDOS) vytvořeného Jihomoravským krajem. Jednání
probíhají s krajem Vysočina. S výsledkem budou členové seznámeni.
F.Cacek požádal předsednictvo o podporu opravy silnice, na které vede republiková cyklotrasa č.1 na
území Lísku a Věcova, Tento úsek silnice je ve velmi havarijním stavu a kraj Vysočina nereaguje na
opětovné urgence.
Předsednictvo jednohlasně schválilo podporu a pověřilo B. Slanou ke zpracovánídopisu a jeho zaslání
na krajVysočina.

Nlasavání: E x pr*

B, Slaná informovala předsednictvo o opětovné účasti některých zřady starostů obcí na turnaji
v kuželkách a předala rozpis jednotlivých utkání členům týmu Starostové. .l
B Slaná přednesla návrh přípravy dalšího ročníku mikroregionální akce ,,Bystřicko čte dětem". Její
letošní pořádání by bylo pouze za finanční podpory některých ze sponzorů a jednotlivých obcí, nebot'
na letošní rok nebyl Fondem Vysočiny vyhlášen žádný dotační program vhodný pro iuto akci.
Předsednictvo po diskuzijednohlasně odsouhlasilo další pokračovánítéto akce s tím, že pověřuje B.
Slanou k oslovení potencionálních sponzorů na financování dalšího , již 4. ročníku, projektu ,,Bystřicko
čte dětem".

§4§as*vání: 8 x prc

5. Závér

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

předseda mikroregionu
Augustin Holý

Zapsala dne 14.9.201P
.,|, ?

, , ,, -7*.1
Blanka slaná
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