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13. 9. 2022 v 16:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pern. 

 
 

 

30 zástupců členských obcí: 

Blažkov, Bohuňov, Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, 

Koroužné, Lísek, Nyklovice, Písečné, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Skorotice, 

Strachujov, Štěpánov nad Svratkou, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Zvole, Ždánice 

Program  
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatelů zápisu 

3. MAS Zubří země, o.p.s. – 16:05h, Ing. Jarmila Zemanová, kritéria přijatelnosti projektů IROP 21+ 

4. Hospodaření MB: rozpočtová změna č.3 – informace o schválení předsednictvem MB, návrh členských 

příspěvků na rok 2023 - schválení, GDPR – externí spolupráce pověřence pana Ing. Petra Šneka v roce 2023 

(schválení navýšení), ceník služeb v roce 2023, termín příští členské schůze (schválení orgánů MB) 

5. Majetek MB – malý skákací hrad (poškození materiálu); výběr možných variant náhrady 

6. Mikroregionální akce: a) BČD – průběh akce, realizace do 11.11.2022; b) MA21 – Putovní letní kino: účast 

na akci, vyúčtování akce, 7. veřejné setkání zástupců Mikroregionu Bystřicko a neformální skupiny MA21; 

c) Hry bez hranic – zhodnocení akce ze dne 10.9.2022, soupis nákladů; d) Soutěž Nejkrásnější vánoční 

strom Bystřicka – příprava akce, schválení pravidel; e) Nositel tradic Bystřicka 2022 – předání ocenění 

dne 14.8.2022, výzva k dalšímu ročníku (leden 2023); f) Dětská umělecká soutěž – výstava v nemocnici u 

Milosrdných bratří, 13. ročník dětské umělecké soutěže (plán až v roce 2023) 

7. Diskuse a další organizační záležitosti: a) společný nákup elektřiny a zemního plynu na rok 2023; b) 

skládka TKO Bukov – stanovisko MB; c) MAP III – aktuality, d) GDPR – školení pro obce a školy 

(říjen/listopad 2022); e) komunální volby 2022 – střet zájmů (vstupní a výstupní oznámení); f) stolní 

kalendáře a tvorba inforočenky; g) objednávka puzzle – nabídka TIC, možnost spoluúčasti; h) výsadba 

stromů na Bystřicku – podpisový arch, zveřejnění; ch) opětovné podání žádosti na MMR v rámci zájezdu 

MB; i) návštěva kolegů ze Slovenska v roce 2023  

8. Závěr jednání 

 

 

Členská schůze se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz. prezenční listina. 
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Z Á P I S 

 

1. Zahájení 

Předseda Mikroregionu Bystřicko pan Pokorný zahájil členskou schůzi v 16:05 hodin a přivítal všechny 

přítomné starosty i místostarosty, kteří svým podpisem potvrdili svoji účast. 

 

2. Schválení programu schůze, volba ověřovatele zápisu 

Pan Pokorný dále seznámil přítomné s obsahem dnešní schůze dle zaslaného programu. Následně dal 

hlasovat o jeho schválení. Program byl jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 30    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Členská schůze dále schválila zapisovatele paní Dočkalovou a ověřovatele zápisu pana Horáka (starostu obce 

Dolní Rožínka) a pana Starého (starostu obce Zvole). 

Hlasování: Pro: 30   Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Zahájení členské schůze proběhlo slavnostně, a to z důvodu konání poslední členské schůze ještě v aktuálním 

složení. Předseda svazku všem přítomným poděkoval za dosavadní spolupráci za uplynulé čtyři roky a vyzdvihl 

také důležitost fungování svazku, jakožto celku, kdy se v rámci schůzí setkáváme a řešíme společné postupy 

v rámci různých problematik. Dále také pozitivně hodnotil konání, již tradičních, akcí na Bystřicku. 

Následně bylo také poděkováno místopředsedovi, panu Horákovi, za podporu a spolupráci města Bystřice 

and Pernštejnem a dále pak samotnému panu předsedovi, Liboru Pokornému, za profesionální přístup a 

přátelské vedení po celé volební období. Po zhodnocení tohoto období se dále přešlo k prvnímu bodu členské 

schůze. 

3. MAS Zubří země, o.p.s. 

Pan Pokorný přivítal ředitelku společnosti MAS Zubří země, paní Ing. Jarmilu Zemanovou, která na úvod 

zhodnotila podpořené žádosti 7. výzvy PRV. V rámci své prezentace představila také dotační podporu IROP 

pro období 2023 – 2027 (uvedená prezentace bude obcím zaslána v samostatném e-mailu).  

Starostové byli vyzváni k vyhodnocení potřebnosti svého území v daných opatřeních IROP a poskytnutí zpětné 

vazby pověřeným pracovníkům MAS pro navázání potenciální spolupráce. Informace o projektových 

záměrech obcí je možné vyplnit a odeslat na MAS prostřednictvím e-mailu nebo interaktivního formuláře, 

určeného pro sběr projektových záměrů v území: http://www.zubrizeme.cz/sber-projektovych-zameru/. 

Projektový zásobník bude použit jako podpůrný materiál pro tvorbu akčního plánu IROP 21+ a stanovení 

alokace na jednotlivá opatření (tj. výběr podporovaných opatření a stanovení alokace na opatření). Akční 

plán IROP21+ bude podán začátkem roku 2023. Z následné diskuze vyplynulo, že bude vhodné oslovit o 

možné podpoře IROP i případné nové zástupce obcí koncem října 2022 – zaslání dosavadních záměrů obce v 

projektovém zásobníku a vyzvání k aktualizaci. 

Členská schůze byla dále seznámena s navrhovaným navýšením členského příspěvku v MAS Zubří země od 

http://www.zubrizeme.cz/sber-projektovych-zameru/
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roku 2023 na 5 Kč/obyvatel (zvýšení o 0,50 Kč oproti roku 2022), a to vzhledem k růstu neuznatelných výdajů, 

které není možné uplatnit v rámci provozní dotace z IROP 4.2 a tvorby rezervy na spoluúčast projektů 

spolupráce. 

V závěru tohoto bodu paní Zemanová poděkovala zúčastněným obcím za spolupráci a s některými 

odcházejícími starosty se rozloučila a předala jim za MAS drobný dárek. Pokud se někdo z těchto starostů 

členské schůze nezúčastnil může se pro tento dárek stavit také do kanceláře MAS Zubří země. 

Pan Pokorný poděkoval paní Zemanové za účast a následně se přešlo k dalšímu bodu jednání. 

 

4. Hospodaření MB 

Informace o schválení rozpočtové změny č.3 

Zástupci obcí byli dále seznámeni se schválením rozpočtové změny č.3 (příloha č.1), která byla již 

odsouhlasena předsednictvem MB. Změna se týkala navýšení na straně příjmů o částku 180 tis. Kč týkající se 

přefakturace za licence k filmům v rámci akce Putovní letní kino a dále také navýšení příjmů z pronájmu 

vybavení ve výši 15 tis. Kč. Na straně výdajů se pak nachází navýšení rezervy, a to o částku 195 000 Kč.  

Schválení rozpočtové změny č.3 berou přítomní starostové na vědomí. 

 

Návrh členských příspěvků na rok 2023 

Členské schůzi byl představen návrh členských příspěvků na rok 2023 (příloha č.2), který byl obcím rozeslán 

před jeho projednáváním. Předsednictvo navrhlo zachování členského příspěvku ve výši 62 Kč/ob. a také 

ponechání jednotného stropu 300 000 Kč pro město Bystřice nad Pernštejnem. Doplatek každé obce by pak 

na rok 2023 činil 4 889 Kč. Při kalkulaci předběžných nákladů DSO na rok 2023 se zjistil nedostatek finančních 

prostředků, který činil cca 30 tis. Kč. Tento případný schodek dokryje MB z rezervy, která aktuálně činí cca 

800 tis. Kč. Celkové náklady DSO zahrnují také navýšení příspěvku pro MAS Zubří země o.p.s., a to z 4,5 Kč/ob. 

na 5 Kč/ob. (příloha č.3) a dále také zachování příspěvku 3 Kč/ob. pro destinační společnost Koruna Vysočiny 

(příloha č.4). Předseda MB vyvolal následně hlasování o Návrhu členských příspěvků pro rok 2023. Ten byl 

jednohlasně schválen. 

Hlasování: Pro: 30   Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 
 

Na žádost pana Šneka, pověřence pro ochranu osobních údajů, bylo také na předsednictvu MB navrženo 

navýšení částky za služby, které souviselo s přistoupením 3 nových subjektů (ZŠ Dalečín, obec Prosetín a ZŠ a 

MŠ Unčín). Původní smlouva ze dne 11.12.2019 nezahrnovala zmíněné subjekty, které přistoupily až v roce 

2020 a 2021. Původní částka za služby GDPR byla stanovena na částku 300 000 Kč/ročně, tj. 25 000 

Kč/měsíčně. Předsednictvo tedy navrhlo navýšení částky na 26 500 Kč/měsíčně, tj. 318 000 Kč/ročně, což by 

odpovídalo ceně dle nastaveného ceníku u patřičných kategorií (součást přílohy č.2 – záložka Financování 

GDPR). Schválení uvedené částky bylo jednohlasně schváleno. 

Hlasování: Pro: 30   Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Ceník služeb 
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Součástí přílohy č.2 byl také ceník služeb. Jeho nastavení považují přítomní starostové za adekvátní a není 

tedy potřeba jeho změna/aktualizace. Přítomní schvalují zachování ceníku služeb i pro následující rok 2023. 

Hlasování: Pro: 30   Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

V závěru tohoto bodu byl také navržen další termín členské schůze, kde se budou mj. volit patřičné orgány 

MB. Termín byl prozatím stanoven na úterý 15.11.2022 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem. 

 

5. Majetek MB 

Malý skákací hrad – varianta náhrady 

V souvislosti s poškozením malého skákacího hradu, o kterém bylo již informováno předsednictvo MB, byly 

členské schůzi navrženy různé varianty formy náhrady. 

Z uvedených možností se nakonec vybral skákacího hrad se skluzavkou o rozměru 5x5x4m (příloha č.5), jehož 

cena je předběžně naceněna na částku 63 000 Kč (+ případný fukar a doprava). Přítomní starostové schválili 

jeho objednávku.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

V rámci daného bodu byl řešen také stav dalšího vybavení MB, konkrétně party stanu 6x12m, u kterého 

aktuálně řešíme roztržení švu u střechy a další drobné díry nacházející se po celém jeho obvodu.  

Paní Dočkalová tedy představila další možné varianty nápravy, jednou z nich byl nákup nové plachty, která 

vyjde momentálně na 16 tis. Kč. Celý nový stan pak vyjde na cca 39 tis. Kč.  

Další variantou byl nákup nůžkového stanu o větším rozměru. Zde schůze navrhla zakoupení nůžkového stanu 

3x6m, který by byl kompatibilní k již zakoupeným nůžkovým stanům o rozměrech 3x3m a3x4,5 m. 

Závěrem bylo stanoveno, že MB do příštího jednání zjistí také přibližnou cenu za opravu (zašití, popř. zalepení 

děr) poškozeného party stanu. Následně se bude rozhodovat o jeho opravě, popř. koupi nového nůžkového 

stanu.  

 

6. Mikroregionální akce 
 

Bystřicko čte dětem 2022  

Aktuálně probíhá realizace 15. ročníku akce Bystřicko čte dětem. Některé obce a školy již svá čtení zrealizovaly 

před prázdninami, ale převážná většina se uskuteční nyní, na podzim 2022. Termín realizace byl stanoven do 

11.11.2022. Celkově by se po mikroregionu mělo uskutečnit 59 čtení. 

Ze strany MB bude opětovně proplacena částka 2700 Kč/1 čtení, z toho 700 Kč/1 čtení bude po akci 

přeúčtováno obci jako konsolidační položka. 

 

MA21 – Putovní letní kino 

Paní Dočkalová informovala přítomné o akci Putovní letní kino, která se letos uskutečnila již podeváté. 

Zúčastnilo se jí 32 obcí a místních částí a proběhlo zde 68 promítacích večerů. Celkové náklady se letos 

pohybovaly ve výši 447 tis. Kč, z toho náklady MB činily cca 69 tis. Kč. Oproti loňsku se tedy náklady MB 

navýšily zhruba o 30 tis. Kč, což souviselo s nákupem nových a dražších filmů (příloha č.6). 
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V rámci naplnění kritérií MA21 se uskuteční veřejné projednávání mikroregionálních akcí, které proběhne po 

jednání členské schůze, a to od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n. P. Zápis z tohoto jednání 

naleznete posléze v příloze č.7. 

 

Hry bez hranic 2022 

Hry bez hranic se letos uskutečnily dne 10.9.2022 v městysi Štěpánov nad Svratkou a zúčastnilo se jich 

nakonec 14 týmů (obcí).  Vítězem her se stala obec Horní Rožínka, 2. místo obsadila obec Zvole a na 3. místě 

se umístil Dalečín.  

Předseda MB na schůzi shrnul průběh celého soutěžního odpoledne, pogratuloval uvedeným obcím 

k danému umístění a zároveň zmínil místo konání dalšího ročníku, kterým se stala nově, dle pravidel soutěže, 

obec Zvole. 

Na závěr bylo poděkováno paní Kunčíkové, starostce městysu Štěpánov n. S., za precizní přípravu a zajištění 

pestrého občerstvení pro diváky i soutěžící během celého dne. 

Soupis nákladů je součástí přílohy č.8. 

 

Soutěž Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka  

Přítomným starostům byly předloženy pravidla dané soutěže (příloha č.9). V letošním, 7. ročníku, bude příjem 

soutěžních fotografií probíhat v termínu od 19.11.2022 do 6.12.2022. Následující týden proběhne veřejné 

hlasování, ze kterého bude stanoven vítěz celé soutěže. Ten posléze obdrží diplom, dárkový koš a baňku 

s motivem vánočního stromu. 

Zmiňovaná pravidla byla jednohlasně schválena. 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Nositel tradic Bystřicka  

V rámci Vavřinecké poutě dne 14.8.2022 byl slavnostně oceněn letošní Nositel tradic Bystřicka, kterým se stal 

pan Josef Sedlář z Věchnova. Uvedený titul získal za tradici pekařství, které se již věnuje 30 let. 

Pan Sedlář obdržel diplom, plaketu a finanční odměnu v částce 10 tis. Kč, kterou mu daroval mikroregion a 

město Bystřice nad Pernštejnem. Tuto částku následně věnoval na opravu zvonů v kostele sv. Vavřince v 

Bystřici nad Pernštejnem. 

Výzva k dalšímu, již 12. ročníku, bude zveřejněna v lednovém čísle novin Bystřicko.  

 

Dětská umělecká soutěž  

Dle plánu by měly být v roce 2023 zahájeny přípravy 13. ročníku dětské umělecké soutěže a dále by měly 

proběhnout také přípravy na výstavu v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně s cílem prezentace Bystřice n. P. 

a okolí. O průběhu daných akcí budeme informovat na dalších jednáních členské schůze. 

 

8. Diskuse a další organizační záležitosti 
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Společný nákup elektřiny a zemního plynu na rok 2023 

Stát aktuálně stanovil strop u cen energií, konkrétně u elektřiny na 6 Kč/kWh a u plynu na 3 Kč/kWh včetně 

DPH za silovou složku ceny – tedy za samotnou energii. K této ceně pak dodavatel připočítává regulovanou 

část ceny energie. V případě elektřiny by pak měla konečná cena včetně DPH činit 7 až 9 Kč/kWh. 

Stejný strop by se měl také týkat veřejného sektoru (samosprávy, nemocnice, školy…), který bude nakupovat 

prostřednictvím státem určeného dodavatele. To by mělo podle vicepremiéra vyřešit potíže některých 

samospráv se sháněním dodavatelů energií na příští rok. 

Nyní tedy budeme vyčkávat, kterého dodavatele stát určí, následně bychom oslovili danou společnost v rámci 

vytvoření cenové nabídky, popř. uzavření daných smluv. 

Dle slov pana Bittnera není doposud většina společností schopna nabídnout fixaci na rok 2023. Řešení 

vysokých cen vidí tedy prozatím např. v omezení provozu veřejného osvětlení, v instalaci spořičů vody do škol 

a úřadů, v regulaci elektrických a plynových bojlerů (snížení teploty na soboty a neděle, svátky, prázdniny). 

Jakmile budeme znát více podrobností k dané problematice, budeme obce informovat. 

V návaznosti na tento bod proběhla mezi přítomnými diskuse v rámci omezení provozu veřejného osvětlení. 

Některé obce již dané omezení zavedly, jiní ho zvažují k projednání.  

 

Skládka TKO Bukov 

Na základě výstupů z jednání schůze předsednictva MB, konaného dne 25.8.2022, bylo vytvořeno jednotné 

souhrnné stanovisko za město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko reagující na dopis obdržený 

od státního podniku DIAMO. Dopis se týkal problematiky návozu komunálního odpadu a s tím související další 

provoz skládky TKO v nadcházejících letech. Odpověď na tento dopis byla obcím zaslána dne 29.8.2022.  

Dle některých přítomných starostů není vedení DIAMA ke spolupráci s městem a mikroregionem příliš 

nakloněno. Samotná reakce na dopis k nám však ale prozatím nedorazila. V případě osobní schůzky jsme 

ochotni s DIAMEM jednat a řešit možnosti další spolupráce.  

 

MAP III – aktuality 

Starostka městyse Štěpánova, PaeDr. Šárka Kunčíková přednesla krátké aktuální informace o projektu MAP 

III – Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem. V uplynulém období došlo k aktualizování investičních 

projektů škol, v říjnu 2022 je avizovaná Výzva IROP, ze které bude možné čerpat evropské dotace. Na rozdíl 

od předchozího projektového období, kdy byla spoluúčast 15 %, bude aktuálně spoluúčast zřizovatele 30 % 

výdajů, 70 % bude dotace ze strany Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Kraj Vysočina byl přeřazen 

z méně rozvinutých regionů mezi přechodově rozvinuté. 

Následně se bod ukončil poděkováním všem obcím, jakožto zřizovatelům škol, za dosavadní spolupráci 

v uplynulém volebním období. 

 

GDPR – školení pro obce a školy 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/95/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-efrr-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/95/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-efrr-
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V průběhu měsíce října/listopadu 2022 proběhnou opět školení v rámci problematiky GDPR, které povede 

pan Ing. Petr Šnek, pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tato školení jsou určeny pro zúčastněné obce a 

školy MB.  

Z důvodu konání komunálních voleb a následně probíhajících ustanovujících zastupitelstev bude pro obce 

stanoven termín až začátkem listopadu. U škol bude probíhat školení již v měsíci říjnu.  

Školení se letos uskuteční v městysi Štěpánov nad Svratkou, kde paní Kunčíková, starostka městysu Štěpánov 

nad Svratkou, poskytne prostory k jeho realizaci.  

Jakmile budou stanoveny s panem Šnekem přesné termíny, bude MB zasílat obcím i školám oficiální 

pozvánku. 

 

Komunální volby 2022 – střet zájmů 

Termín komunálních voleb spadá letos na 23.9. - 24.9.2022. Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů 

okrskových volebních komisí proběhlo již dne 12.9.2022 v KD Bystřice nad Pernštejnem. 

Aktuálně obce nahlašují kanceláři MB telefonní kontakty do volebních místností. Nejzazší datum pro odeslání 

na kraj je 19.9.2022. 

Z hlediska zákona o střetu zájmů byly obce informovány o změně, která se týká toho, že od 1.7.2022 již nemusí 

podávat do CRO patřičná oznámení neuvolnění místostarostové a členové rady, a to u obcí 1. typu. 

Neuvolněný starosta podává patřičná oznámení i nadále. Ten musí tedy podat po zvolení vstupní oznámení, 

v případě jeho opětovného znovuzvolení pak musí podat jak výstupní, tak vstupní oznámení, a to na stránkách 

https://cro.justice.cz/  

Pokud obce budou chtít se zadáváním oznámení do registru pomoci, mohou se obrátit na kancelář MB. 

Veškeré podklady a návody budou obcím zaslány ještě v samostatném e-mailu.  

 

Stolní kalendáře a tvorba inforočenky 

TIC Bystřice n. P. oslovilo mikroregion v rámci nahlašování akcí do stolního kalendáře pro rok 2023. Kalendář 

by měl obsahovat srovnávací fotografie Bystřice n. P. a okolí (současné foto vs. historické foto). Pokud tedy 

obec bude chtít, aby byly do tohoto kalendáře zaznamenány její plánované obecní akce na rok 2023, ať je 

nahlásí nejpozději do 14.10.2022 na e-mail: info@regionbystricko.cz. 

Tisk nové inforočenky se plánuje začátkem roku 2023. Obce budou dotazovány na případnou aktualizaci 

údajů v inforočence, a to pravděpodobně ke konci měsíce října 2022, kdy již budou známy jména starostů a 

místostarostů obcí. Aktuálně budeme s obcemi řešit počet inforočenek, aby TIC mohlo stanovit cenu za jejich 

tisk. Prosíme tedy o nahlášení požadovaného počtu kusů, a to také nejpozději do 14.10.2022 na náš e-mail. 

 

Objednávka puzzle  

Obce byly informovány o nabídce TIC, která spočívala v objednávce puzzlů s 4 různými motivy (hrad 

Pernštejn, přehrada Vír, Bystřice nad Pernštejnem a centrum EDEN). 

https://cro.justice.cz/
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TIC zvažuje aktuálně výrobu 500 ks o velikosti A4 (100 dílků). Cena za kus by byla 50 Kč bez DPH, celkové 

náklady tedy 25 000 Kč bez DPH.  

V rámci schůze byla navržena objednávka 50 ks, které by sloužily k propagačnímu účelům Mikroregionu 

Bystřicko (dar v rámci dětských soutěží, Her bez hranic apod.). Objednávka 50 ks byla jednohlasně schválena.  

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

Pokud by měla některá členská obec o patřičné puzzle zájem (např. výběr jednoho z motivu či více), prosíme 

o brzké nahlášení, a to nejpozději do konce příštího týdne, tj. 23.9.2022. 

 

Výsadba stromů na Bystřicku 

Přítomní starostové byli informováni o naplnění závazku mikroregionu v rámci vítězství Chudobínské borovice 

v anketě Evropský strom roku 2020.   

V našem regionu bylo zasázeno již více než 47 226 ks stromů, které odpovídají také počtu obdržených hlasů, 

které Chudobínská borovice a dané anketě získala.  

Aktuálně obce podepisují dokument, kterým potvrzují množství zasázených stromů za danou obec. Jakmile 

bude seznam kompletní, bude zveřejněn na našich stránkách společně s fotkami z některých výsadeb stromů. 

MB plánuje také vytvořit článek, který bude zveřejněn v novinách Bystřicko. Pokud mají ještě některé 

zúčastněné obce další fotodokumentaci ze sázení stromů, prosíme o její zaslání na info@regionbystricko.cz 

 

Opětovné podání žádosti na MMR v rámci zájezdu MB 

V minulých letech MB vytvořil plán zájezdu do Lednicko-valtického areálu, který se kvůli nepodpořené dotaci 

v rámci MMR nepodařilo již zrealizovat. V případě vypsání dotačního titulu zvažuje MB opětovné podání 

žádosti o dotaci. Přítomní s uvedeným postupem souhlasí. 

Hlasování: Pro: 20    Proti: 0   Zdržel se: 0   Nehlasoval: 0 

 

Návštěva kolegů ze Slovenska v roce 2023  

V závěru diskuse se také hovořilo o možné návštěvě našich slovenských přátel v roce 2023, které bychom 

tentokráte přivítali u nás. Z důvodu konání komunálních voleb na Slovensku, v termínu 29.10.2022, budeme 

případnou návštěvu řešit až po výsledcích voleb a také s ustavujícím předsedou ZMOVR. 

 

9. Závěr jednání 

Po diskusi poděkoval pan Pokorný všem přítomným za jejich účast a následně třetí členskou schůzi v roce 

2022 ukončil.  
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 ……………………………....................                  ……………………………………..........                ..………………………………......... 

             Zdeněk Horák                                                 Mojmír Starý    Libor Pokorný      

        starosta obce Dolní Rožínka                               starosta obce Věžná                             předseda mikroregionu 

 

 

Zapsala: 

 

 

  ……………………………………. 

          Jitka Dočkalová 


