
 

 

 

 

 

7. 9. 2018 v 13:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

 

Přítomní: 

• 6 zástupců členských obcí (Josef Vojta – Bystřice nad Pernštejnem, Libor Pokorný – Rožná, 

PaedDr. Šárka Kunčíková - Štěpánov n. S., Ing. Pavel Kadlec - Dalečín, Vlastimil Tvarůžek – 

Strážek, František Skalník – Ždánice) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 4/2018 

3. Hry bez hranic – aktuální informace 

4. Dětská umělecká soutěž – aktuální informace 

5. Diskuse a další organizační záležitosti  

6. 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 13:00 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: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

Zápis ze schůze předsednictva Mikroregionu Bystřicko 

č.5/18 

 



2. Hospodaření MB 

• L. Pokorný seznámil přítomné s rozpočtovou změnou číslo 4 v roce 2018 (příloha č. 1), která 

se týká pouze přesunu v rámci rozpočtu – z položky 5139 byla přesunuta částka 5000 Kč 

z materiálu na položku 5321 neinvestiční transfery obcím – jednalo se o dar na občerstvení pro 

obec Dalečín na pořádání Her bez hranic. Dar je určen na zajištění občerstvení pro účastníky a 

pořadatele. Dále byla z položky 5901 přesunuta částka 1000 Kč na položku 5321 – dar pro 

Město Bystřice nad Pernštejnem na zakoupení věcné ceny do dětské umělecké soutěže jako cena 

předsedy Mikroregionu Bystřicko – ceny se objednávaly hromadně.  

Všechny změny byly odhlasovány.  

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

3. Hry bez hranic 

 

• Dne 8.9.2018 se uskuteční již 5. ročník Her bez hranic, tentokrát v Dalečíně. Původně bylo 

dohodnuto, že se nově pořídí také hrníčky pro všechny soutěžící, na které se složí soutěžící 

obce. Vzhledem k tomu, že celková částka byla něco málo přes 3 000 Kč, bylo rozhodnuto, že 

hrníčky pokryje svazek, pro další ročník by se obce složily na kvalitnější hrníčky z keramiky. 

Letos se na poslední chvíli podařilo sehnat jen skleněné. Her se letos bude účastnit 11 týmu, 

z toho dva nováčci – ti hru nepořádají. Zítra nastává den D, soutěžící jsou očekáváni v Dalečíně 

cca 45 minut před začátkem, tedy kolem 12:45 hodin. Vše potřebné obdrží na místě.  

 

4. Dětská umělecká soutěž 

 

• V současné době je připravováno závěrečné slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s vernisáží 

a zahájením výstavy v prostorách místního městského muzea v půdní galerii. Vyhodnocení a 

slavností zahájení výstavy od 14:00 hodin bude součástí oslav 100 let od založení samostatné 

československé republiky. Výstava potrvá až do konce října 2018. 

 

5. Diskuze a další organizační záležitosti 

• Letní kino 

1.9.2018 proběhlo poslední promítání letošního ročníku Putovního letního kina. Celkem byly 

promítány filmy v rámci cca 75 filmových večerů. Největší úspěch měly filmy české a filmy 

pro děti, jako každý rok. Počty diváků zatím přesně nevíme, ale odhadujeme přes 4000. Přesné 

vyúčtování zatím není k dispozici, ale dle našich dohadů a dosavadního vývoje se zdá, že změna 

systému financování přinese požadovaný výsledek a že nedojde k nárůstu nákladu ze stran 

svazku na realizaci tohoto projektu, i když celkové náklady budou značné, bude zajištěna větší 

návratnost ze strany obcí. Na jednu licenci svazek přispíval maximálně částkou 2000 Kč. 

Celkové vyhodnocení bude předloženo členské schůzi v říjnu. 



6. Závěr jednání 

 

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

 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Benová 


