
 

 

 

 

 

11. 12. 2018 v 15:30 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

 

Přítomní: 

• 6 zástupců členských obcí (Libor Pokorný – Rožná, PaedDr. Šárka Kunčíková - Štěpánov n. 

S., Ing. Pavel Kadlec - Dalečín, Vlastimil Tvarůžek – Strážek, Mgr. Ladislav Stalmach – Vír, 

Josef Smolka - Rozsochy) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 7/2018 

3. Program členské schůze 

4. 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 v 15:30 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 

• L. Pokorný seznámil přítomné s rozpočtovou změnou číslo 7 v roce 2018 (příloha č. 1), která 

se týká dorovnání jednotlivých položek rozpočtu dle skutečnosti ke konci roku 2018. Na straně 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.7/18 

 



příjmů i výdajů se jedná pouze o rozpočtovou změnu ve výši 110 Kč. Jedná se tedy pouze o 

drobné závěrečné změny položek. Na položce rezerva je nyní k dispozici cca 60 tis. Kč. 

Schválení bude oznámeno na následné členské schůzi, která se koná dnes od 16:00 hodin.  

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

3. Program členské schůze 

 

• L. Pokorný seznámil přítomné s programem členské schůze, která se uskuteční 11.12. 2018 od 

16:00 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, tedy ihned po skončení schůze 

Předsednictva Mikroregionu. Přítomné upozornil, že bod č. 4 bude z důvodu neúčasti Kraje 

Vysočina (zástupci uvízli na cestě a z důvodu nepříznivého počasí se raději vrací zpět do 

Jihlavy) odsunuto na další členskou schůzi, která se uskuteční v průběhu března 2019.  

 

4. Závěr jednání 

• Předseda L. Pokorný poděkoval všem za účast a sedmou schůzi předsednictva ukončil s tím, že 

se za chvíli uvidíme na členské schůzi, která bude v roce 2018 poslední.  

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Benová  


