
 

 

 

19. 12. 2022 ve 13:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

Přítomní: 

• 6 zástupců členských obcí (Ing. Emil Ondra – Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Pavel 

Kadlec – Dalečín, Josef Smolka – Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, Vlastimil Tvarůžek 

– Strážek, PaedDr. Šárka Kunčíková – Štěpánov nad Svratkou) 

Program 

 

 

 

 

 

 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB: schválení rozpočtové změny č. 6 

3. Mikroregionální akce: Bystřicko čte dětem – vyúčtování dotace, Soutěž Nejkrásnější 

vánoční strom - výsledky  

4. Diskuse a další organizační záležitosti  

5. Závěr jednání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.8/22 

 



Z Á P I S 

1. Zahájení 

 

• Libor Pokorný, předseda MB, zahájil schůzi předsednictva v 13:05 hod. a přivítal všechny přítomné 

členy předsednictva. 

• Následně všechny seznámil s programem zasedání a dal hlasovat o jeho schválení. Program byl 

jednohlasně schválen. 

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

 
 

2. Hospodaření MB 
 

• Rozpočtová změna č.6 

Paní Dočkalová informovala přítomné starosty o rozpočtové změně č.6 (příloha č.1), která na straně 

příjmů a výdajů zaznamenává snížení rozpočtu o částku 12 600 Kč.  

Na straně příjmů se konkrétně jedná o snížení původního plánu rozpočtu týkající se výběru 

neinvestičních transferů na BČD 2022 v částce 12 600 Kč a strana výdajů zahrnuje vyrušení položky 

5171 (opravy a udržování) v hodnotě 20 tis. Kč a dále přesun rezervy v částce 7 400 Kč.   

Předseda MB dal hlasovat o schválení rozpočtové změny č.6. Ta byla následně schválena. 

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

 

3. Mikroregionální akce 

 
 

• Bystřicko čte dětem – vyúčtování akce 

Paní Dočkalová informovala o aktuálním zpracování vyúčtování v rámci akce Bystřicko čte dětem. 

Konkrétně se do konce roku odešle vyúčtování na Krajský úřad Kraje Vysočina a na společnost EG.D, 

kteří již pravidelně poskytují dotaci/finanční prostředky na danou akci. 

 

• Soutěž Nejkrásnější vánoční strom 

Vítězem letošního 7. ročníku soutěže se stal vánoční strom obce Rodkov, a to se 132 hlasy. Na 2. místě 

se umístil strom města Bystřice nad Pernštejnem a krásné 3. místo obsadil strom z obce Vítochov. 

Starostovi obce Rodkov, panu Musilovi, byly dne 16.12.2022 předány – diplom, věcný dar a také baňka 

s motivem vánočního stromu.  

Článek k dané soutěži bude zveřejněn také v lednovém vydání novin Bystřicko. 

 

4. Diskuse a další organizační záležitosti 

V rámci diskuse se dále probíraly jednotlivé akce MB plánované v novém roce 2023. Podrobné 

podmínky a informace k nim budou ještě řešeny na jednání členské schůze MB, která se uskuteční 

předběžně v březnu 2023.  



5.  Závěr jednání 

• Předseda L. Pokorný poděkoval všem za účast na osmé schůzi předsednictva v roce 2022 a dále popřál 

všem krásné vánoční svátky a vše dobré do nového roku 2023. Následně schůzi ukončil.  

 

 

 

   ………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

 

 

…………………………………….... 

     Jitka Dočkalová  


