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V Hrádku nad Nisou | dne 02. 02. 2023  

Váš dopis značky:  

Členské obce  
Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko 

Ze dne:   

Naše značka:  

Vyřizuje: Farský Pavel 

Telefon: +420 606 065 523 

E-mail: mistostarosta@muhradek.cz 

 
 

Pozvánka a materiály na I. jednání členské schůze – 2023 
 

Vážená paní, vážený pane, 

tímto Vás zvu a zároveň svolávám 

Členskou schůzi Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko, 

na úterý 21. února 2023 | od 10:00 hod. - oficiální zahájení, 

která se bude konat v obci HRÁDEK NAD NISOU  

místo: Budova Komunitního centra SENÍK  

(Komenského čp. 605 | nová budova u budovy České pošty) 

 

Program jednání: 

1. Uvítání a zahájení členské schůze 

▪ 10:00 hod. | uvítání zástupců členských obcí a oficiální zahájení členské schůze, 

▪ schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

2. Přezkoumání hospodaření mikroregionu – úvodní informace 

3. Schválení komise pro kontrolu účetní závěrky 

4. Prezentace externích subjektů (bude probíhat v čase od 10:30 – 11:30 dle průběhu jednání) 

▪ společnost JD Rozhlasy s. r. o. (p. Michael Zdeňka) – produktové stránky: www.ledeos.cz  (městské 

zařízení: rozhlasy, varovné systémy, solární dobíjení, LED osvětlení apod.) 

▪ sdružení TULIPAN (služby SAS pro rodiny s dítětem s duševními obtížemi) 

5. Informace o stavu a přípravě akcí mikroregionu 

6. Informace – projekty a záměry mikroregionu (zprávy o přípravách a průběhu realizací) 

7. Různé, diskuse a závěr (předpokládaný oficiální závěr 13.00 hod.) 

Podklady pro jednání (zasílány jako přílohy pozvánky): 

o plakát – Oznámení o konání členské schůze mikroregionu, 

o ostatní materiály pro jednání budou předloženy na samotném jednání, nebo zaslány elektronickou cestou 

předem. Návrhy na obsazení komise (bod 3. programu) jsou v možné míře tradiční a jiné, ostatní návrhy 

budou očekávány na samotném jednání. 

Další informace: 

o Dovoluji si Vás požádat o vhodné uveřejnění Oznámení o konání členské schůze. 

o UPOZORNĚNÍ pro všechny zástupce členských obcí: Budova SENÍK (klub seniorů) je nově 

vystavěný dům na adrese: Komenského 605 (umístěn u budovy pošty, atletického oválu a ZŠ TGM 

v Hrádku n. N.) a přímý odkaz na mapu je zde: https://mapy.cz/s/nojajesamu  

 

 

Děkuji Vám a těším se na Vaši účast, s pozdravem 

 

Pavel Farský v. r. 

předseda Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko 

http://www.ledeos.cz/
https://mapy.cz/s/nojajesamu

