
 

 

 

 

12. 7. 2019 ve 13:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

Přítomní: 

• 6 zástupců členských obcí (Martin Horák – Bystřice nad Pernštejnem, Libor Pokorný – Rožná, 

PaedDr. Šárka Kunčíková – Štěpánov n. S., Vlastimil Tvarůžek – Strážek, Josef Smolka – 

Rozsochy, Ing. Pavel Kadlec - Dalečín) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB –rozpočtová změna č. 2 

3. Jednání s MV – řízený rozhovor ohledně činnosti Mikroregionu k tvorbě publikace 

4. Diskuse a další organizační záležitosti - putovní letní kino, Hry bez hranic, vánoční soutěž, 
návštěva Slováků 

5. Závěr jednání 

 

 

Schůze předsednictva se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz. prezenční 

listina. 

 

Z Á P I S 

1. Zahájení 

 

• Libor Pokorný zahájil schůzi předsednictva ve 13:05 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: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

2. Hospodaření MB 

 

• Rozpočtová změna č. 2 

Členové Předsednictva byli seznámeni s obsahem rozpočtové změny č. 2 (příloha č. 1), která na 

straně příjmové i výdajové činí celkem 2 600 Kč. Z hlediska příjmů došlo k vyrušení odhadované 
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částky 54 600 Kč na položce 2321 (mimořádné členské příspěvky) a k přesunu přesné částky 53 200 

Kč na položku 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí – jedná se o mimořádné členské příspěvky 

za akci Bystřicko čte dětem (700 na jedno čtení).  Dále byla také navýšena částka příjmů 

z poskytovaných služeb na základě ceníku služeb o 4 tisk Kč (v rozpočtu bylo 46 tis. Kč, nově 

navýšeno na 50 tis. Kč, aktuální stav je 48 tis. Kč).  

Strana výdajová se týkala především navýšení osobních nákladů na mzdy (dofinancování dovolené) 

a mimořádné odměny zaměstnanců – došlo k navýšení o 15 tis. Kč. Byly také navýšeny náklady na 

poštovní služby, kde jsme měli částku 1200 Kč, nyní je navýšena o 300 Kč. Další navýšení proběhlo 

také na položce 5168, kde evidujeme služby z oblasti zpracování dat a informačních technologií, 

opět byla nižší částka v rozpočtu, než je skutečnost – navýšeno o 2500 Kč z původních 10 tis. Kč. 

V rezervě máme aktuálně po provedení této rozpočtové změny částku 52 416 Kč. Rozpočtová změna 

byla jednohlasně schválena.  

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

3. Jednání s MV 

 

• Přítomní byli dále informováni o tom, že dnes dopoledne, před konáním této schůze proběhlo setkání 

se zástupci Ministerstva vnitra, konkrétně s panem Adamem Vazačem, Petrem Svobodou a paní 

Lenkou Hellebrandovou. Z naší strany se schůzky zúčastnili: Libor Pokorný (předseda 

mikroregionu), Mgr. Martin Horák (místopředseda mikroregionu), Vlastimil Tvarůžek (Strážek), 

Josef Smolka (Rozsochy), PaedDr. Šárka Kunčíková (Štěpánov n. S.) a Mgr. Petra Tatíčková 

(Blažkov).  

Ministerstvo nás již před časem oslovilo s prosbou o součinnost v oblasti meziobecní spolupráce. 

Jejich cílem je zpracování publikace inspirativních příkladů fungujících Dobrovolných svazků obcí, 

která bude obsahovat také příklady dobré praxe. Řízený rozhovor probíhal na základě dříve 

vyplněného dotazníkového šetření, které vyplnila ještě paní Benová před odchodem na MD.  

Rozhovor zahrnoval otázky vztahující se k podrobnějším informacím z dotazníkového šetření, dále 

se projednávalo celkové fungování svazku - předmět činnosti a vnitřní vztahy DSO, provoz, 

organizační zajištění a jeho management, služby a akce pro obce. 

Rozhovor hodnotíme velice pozitivně, otevřeli jsme zde také otázku financování DSO ze strany státu. 

Pan Vazač přislíbil, že v této skutečnosti bude informovat patřičné osoby. Nicméně nás spíše odkázal 

na podporu ze strany SMO. 

 

4. Diskuse a další organizační záležitosti 

 

• Putovní letní kino 

V současné době již přibližně měsíc úspěšně probíhá promítání v rámci našich členských obcí. 

Program je nyní připraven a zveřejněn až do konce měsíce července. Do uzávěrky novin Bystřicko 

(22.7.2019) bude také sestaven program do konce této akce na měsíc srpen. 

 

 



• Hry bez hranic 

Dne 25.6.2019 proběhla první organizační porada k letošnímu ročníku Her bez hranic (zápis z porady 

– příloha č. 2). Porada se konala ve Strážku, v pořadatelské obci, a byly na ní řešeny podrobnosti 

ohledně složení týmů a celkové organizace této akce, která proběhne dne 14.9.2019. Přítomní byli 

mimo jiné seznámeni s tím, že letos platí zmírnění podmínek pro složení týmů – věková hranice 

jednoho z účastníků byla snížena z 45 let na min. 40 let. Dále byli přítomní informováni o tom, že 

Mikroregion Bystřicko opět uzavře darovací smlouvu s pořadatelem na občerstvení ve výši 5000 Kč, 

jako každý rok. Dar byl jednohlasně schválen.  

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

 

• Soutěž o nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2019 

V červnu zaměstnanci Mikroregionu objednali výrobu odměny pro letošního vítěze – vánoční baňka. 

Ta je již vyrobena, a kromě již tradičního nápisu pro letošní ročník, je na ní vyobrazen také kostelík 

sv. Václava na Dolním Čepí.  

 

• Návštěva Slováků 

Ze strany nového předsedy ZMOVR pana Daniela Lorince došlo k potvrzení námi plánovaného 

termínu návštěvy ve dnech 19.- 21. 9. 2019. Během několika týdnů bude dle domluvy z poslední 

členské schůze dořešen program tohoto setkání. Nyní je zajišťováno ubytování a také strava. Zatím 

máme rozjednáno ubytování v Bystřici nad Pernštejnem – VOŠ a SOŠ, kde je předběžně zamluven 

apartmán a pokoje. Dále Penzion Sedmička v Dolní Rožínce. Co se týče stravování, pokud by byli 

zástupci ze Slovenska ubytování v Bystřici, bylo by zajištěno prostřednictvím restaurace Club, pokud 

na Dolní Rožínce, bylo by možné zajistit pouze snídaně, večeře by musely proběhnout jinde po 

ukončení denního programu. Zvažujeme také možnost ubytování na Podmitrově, prověří ještě pan 

Tvarůžek. Bude co nejdříve dořešeno.  

 

5. Závěr jednání 

 

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

 

 

 

   ………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Ing. Jitka Dočkalová  


