
 

 

 

2. 11. 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., Josef Smolka – Rozsochy, Vlastimil Tvarůžek - 

Strážek) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 7/2017, plánovaný audit hospodaření 

3. Diskuze a další organizační záležitosti – seznámení s program poslední schůze v roce 2017 

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 společně s manažerkou Mikroregionu seznámil přítomné s rozpočtovou změnou 

číslo 7 v roce 2017 (příloha č. 1), která se týká změn v příjmové i výdajové části Rozpočtu na 

rok 2017. Na straně výdajů došlo k doplnění dvou nákladů. Příjmová část byla navýšena kvůli 

vzniklé větší rezervě od SMO, která slouží na předfinancování projektu CSS. V oblasti příjmů 

dochází také k přesunu v rámci položek kvůli proplacené dotaci na Letní kino a Hry bez hranic 

z Fondu Vysočiny – obě částky jsou přesunuty spolu s KV na konsolidovanou položku. Ve 

výdajové části byla doplněna položka týkající se nákupu 50 ks nových stolních kalendářů pro 

rok 2018, které byly vytvořeny ve spolupráci s městem Bystřice nad Pernštejnem a jednotlivými 

obcemi, které si v něm mohly zveřejnit své plánované akce. Tyto kalendáře poté obdrží všichni 
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starostové regionu. Další změna v oblasti výdajů se týkala navýšení nákladů na provoz účetního 

systému Gordic, kde se počítá se zasláním avizované faktury na aktualizace. Zbytek financí byl 

převeden do rezervy. Rozpočtová změna proběhla v celkové výši 50 116 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 plánovaném dílčím přezkoumání hospodaření Mikroregionu 

Bystřicko dne 20.11.2017. Na tento audit bude nyní kancelář Mikroregionu připravovat veškeré 

potřebné podklady.  

 

3. Diskuze a další organizační záležitosti 

• L. Pokorný seznámil přítomné s plánovaným obsahem poslední členské schůze Mikroregionu 

Bystřicko, která proběhne dne 14.12.2017. Na této schůzi bude zejména diskutován členský 

příspěvek pro rok 2018, dále bude projednáván návrh střednědobého výhledu rozpočtu a 

rozpočtové provizorium pro rok 2018. Další body jednání se budou týkat odborného poradenství 

pro obce a také plánovaných akcí v roce 2018 – například změna financování Letního kina. Na 

schůzi dorazí také někteří zástupci MěÚ Bystřice nad Pernštejnem s návrhem na změnu domény 

a výměnu informačních panelů obcí. 

 

• V rámci poslední členské schůze Mikroregionu Bystřicko proběhne také 4. povinné setkání 

projektu CSS, kde se bude jednat zejména o možných změnách v nabídce služeb a také o 

dosavadních výsledcích zpětné vazby po polovině tohoto projektu.  

4. Závěr jednání 

 

• Předseda L. Pokorný poděkoval všem za účast a ukončil poslední jednání schůze předsednictva 

v roce 2017. 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Benová 


