
Zápis zjednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko,
14. 12. 2005 v Třešti

Přítomni: viz. prezenční listina

Program jednání:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady MITR
3. Schválení příspěvku na osobu
4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2006 a pověření Rady MITR 

k provádění rozpočtových opatření pro rok 2006
5. Různé - změna koordinátora MITR
6. Závěr

1. Zahájení
V úvodu přivítala Alena Veliká přítomné zástupce obcí a hosty. Byl schválen 

program jednání .Jako ověřovatelé zápisu byli určeni pan ing. Jaroslav Matula 
z Kostelce a ing. Josef Bakaj z Hodíc.

2. Zpráva o činnosti Rady MITR
VH byla seznámena s činností Rady a s rozpočtovými změnami (poslední 

číslo 3) během roku 2005. VH vzala na vědomí.

3. Schválení příspěvku na osobu

Valná hromada schválila výši příspěvku na osobu a rok, splatných do 31 3. 2006 
na účet MITRu. - viz příloha zápisu číslo 1/05.

4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2006 a pověření Rady MITR k provádění 
rozpočtových opatření pro rok 2006

VH byla seznámena s návrhem rozpočtu pro rok 2006 (příloha č. 2/05). Návrh
byl VH schválen.

VH schválila pověření Rady MITR k provádění rozpočtových opatření pro rok
2006.

5. Různé
VH vzala na vědomí změnu koordinátora MITR — Mariana Srponě nahrazuje 

od 2. 1. 2006 pracovnice TIC města Třeště Michaela Marešová.
VH byla seznámena s možností využití grantových programů.



účetní svazku požádala všechny členy VH o zaslání kontaktů na svoje účetní 
VH byla seznámena s návrhem na jednotnou formulaci usnesení pro obce 
při schvalování rozpočtu, závěrečného účtu a přezkoumání hospodaření 
VH projednala důvody úprav webových stránek, nutnost aktualizace 
VH vzala na vědomí vytvoření kulturního kalendáře obcí MITR pro 1. pololetí 
2006

Zpracovala: Romana Růžičková 
V Třešti 15. 12. 2005

Ing. Vladislav Nechvátal 
starosta města Třešť 
předseda DSO

Ověřil: Ing. Jaroslav Matula 
starosta obce Kostelec 
člen MITRu

Ing. Josef Bakaj 
starosta obce Hodíce 
člen MITRu


