
 

 

 

11. 4. 2017 v 14:00 hod., kancelář starosty obce Rožná 

Přítomní: 

• 5 zástupců členských obcí (Josef Vojta – Bystřice nad Pernštejnem, Libor Pokorný – Rožná, 

PaedDr. Šárka Kunčíková - Štěpánov n. S., František Skalník – Ždánice, Vlastimil Tvarůžek - 

Strážek) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 1/2017 

3. Diskuze a další organizační záležitosti  

4. Závěr jednání 

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

 

Z Á P I S 

1. Zahájení 

 

• Libor Pokorný zahájil schůzi předsednictva v 14:00 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

• L. Pokorný přítomné seznámil s programem zasedání a vyvolal hlasování o schválení programu. 

Program byl jednohlasně schválen. 

Hlasování:  Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 

2. Hospodaření MB 

• L. Pokorný seznámil přítomné s rozpočtovou změnou číslo 1 v roce 2017 (příloha č. 1), která 

se týká zejména změn ve výdajové části Rozpočtu na rok 2017, kde došlo k přesunům v rámci 

položek. Příjmová část zůstává beze změny. Ve výdajové části dochází k navýšení celkové 

částky na akci Bystřicko čte dětem o 1 300 Kč na celkových 193 000 Kč a k rozklíčování této 

částky v rámci jednotlivých položek. Další změna se týká položky na povinné pojistné, která 

musela být navýšena o 1 500 Kč na celkových 2 335 Kč do konce roku. Poslední změna se týká 

nespecifické rezervy, kde dochází ke snížení celkové částky o 2 800 Kč na celkových 102 071 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.2/17 

 



Kč. Po seznámení přítomných se výše uvedenými změnami, dal předseda o této rozpočtové 

změně hlasovat. Rozpočtová změna byla schválena všemi přítomnými bez výhrad.  

• Hlasování:  Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

• Přítomní byli také informováni o proběhlém auditu hospodaření Mikroregionu Bystřicko dne 

23.3.2017. Dle Závěrečné zprávy (příloha č. 2) při tomto přezkoumání hospodaření nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky.  

 

3. Diskuze a další organizační záležitosti 

• L. Pokorný seznámil přítomné s obsahem mimořádné členské schůze Mikroregionu Bystřicko, 

která proběhne dne 20.4.2017. Na této schůzi bude zejména schvalován Dodatek ke smlouvě o 

vzájemné spolupráci mezi DSO Mikroregion Bystřicko a SMO ČR. Dodatek souvisí s novou 

aktivitou v rámci projektu CSS (Centra společných služeb).  

 

• Hry bez hranic – v brzké době by mělo dojít k projednání termínu letošních Her bez hranic, 

které se budou konat v Dolní Rožínce. Hry bez hranic budou probíhat v první polovině září buď 

9.9. nebo 16.9.2017. Konečný termín bude stanoven na členské schůzi.  

 

• Přítomní byli také upozorněni na probíhající přihlašování na kurzy první pomoci, které se budou 

konat 20.4. a 25.4.2017. Kapacita kurzů stále není obsazena, zúčastnit se mohou i 

místostarostové.  

4. Závěr jednání 

 

• Předseda L. Pokorný poděkoval všem za účast a druhou schůzi předsednictva ukončil. 

 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Palečková 


