
Zápis zjednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko,
14. 12. 2006

Přítomni: viz. prezenční listina

Program jednání:
1/ Zahájení
2/ Zpráva o činnosti rady MITRu za uplynulé volební období
3/ Informace o pravidelné kontrole hospodaření svazku ze dne 27. 11.2006
4/ Představení nových zástupců za jednotlivé obce MITRu
5/ Volba rady MITRu a předsedy svazku pověřené obce
6/ Schválení příspěvku na osobu pro rok 2007
7/ Rozpočet mikroregionu na rok 2007
8/ Schválení kompetencí rady MITRu
9/ Rozpočtový výhled mikroregionu
10/ Úprava a doplnění směrnice „Vnitřní předpis o hospodaření MITRu“
11/ Schválení koordinátora a účetní MITRu pro příští volební období 
12/ Různé - Doplnění webu MITRu a tabulky kontaktů členů MITRu 
13/Závěr

1/ Zahájení
Koordinátorka MITRu Michaela Marešová přivítala přítomné zástupce obcí a seznámila je 
s programem, který byl všemi přítomnými jednomyslně schválen.
Zastoupené obce představovaly více než 1/3 řádných členů, kteří reprezentují více než 50% 
obyvatelstva mikroregionu a Valná hromada byla usnášeníschopná.
Valná hromada navrhla a jednomyslně schválila jako ověřovatele zápisu zástupce obcí 
Panenská Rozsíčka (pan Bohumil Novák ) a Batelov, (pan Bc. Janoušek Petr).

2/ Zpráva o činnosti
Předseda svazku poděkoval všem zástupcům MITRu. jak původním, tak i nově zvoleným. 
Valná hromada byla seznámena s činností rady MITRu a s rozpočtovými změnami během 
roku 2006.

Valná hromada bere na vědomí:
• Rozpočtové změny č. I a 2 schválené Radou MITRu
• Informace o pravidelné kontrole hospodaření svazku ze dne 27. 11. 2006
• Představení nových zástupců za jednotlivé obce MITRu
• Rozpočtový výhled mikroregionu na rok 2008 a 2009 - viz. příloha č. 4.
• Úpravu a doplnění směrnice „Vnitřní předpis o hospodaření MITRu“

Valná hromada schvaluje :

• složení rady MITRu a pověřené obce řízením Mikroregionu Třešťsko - 
viz příloha ě. 1.



• výši ročního příspěvku 10 Kč /I osobu /I rok, město Třešt 12 Kč / 1 osobu / rok - 
viz příloha č. 2

• návrh rozpočtu pro rok 2007
• kompetence rady MITRu - viz. příloha č. 3
• dodatek ke směrnici - viz. příloha č. 5.
• koordinátora a účetní MITRu pro příští volební období Michaelu Marešovou a 

účetní MITRu Danu Suchou

Různé
Doplnění webu MITRu a tabulky kontaktů členů MITRu
Byly doplněny informace o nově zvolených zastupitelích jednotlivých obcí, tyto informace 
budou použity pro potřeby koordinátora MITR a pro doplnění na webové stránky.

V Třešti dne 16. 12. 2006

Ing. Vladislav Nechvátal 
předseda DSO

Ověřovatelé zápisu:

BohumflJNQvák/T-
Panenská Rozstčka


