
Zápis z jednání Valné hromady 
Mikroregionu Třešťsko dne 22.11. 2007

1. Zahájení
V úvodu přivítal starosta města Ing. Nechvátal přítomné zástupce obcí MITRu a hosty. 
Zkonstatoval, že zastoupené obce představují více než 1/3 řádných členů VH, kteří 
reprezentují více než 50% obyvatel MITRu, tudíž je VH usnášení schopná. Dále VH 
odsouhlasila program jednání beze změn. Zapisovatelkou byla schválena Michaela Marešová, 
ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Matula (Kostelec) a Mgr. Šulc (Stonařov).

2. Schválení výše členských příspěvků pro rok 2008
Členové VH MITRu se dohodli, že zachovají výši členského příspěvku jako v předchozím 
roce, tedy 10,- Kč/občana, Třešť 12,- Kč/občana.
Členské příspěvky v roce 2009 by se měly vyrovnat, navrhovaná částka je 12,- Kč/obyvatele 
pro všechny obce.

VH schvaluje;
výši členského příspěvku dle předloženého návrhu, viz. příloha č. 1

3. Rozpočet na rok 2008
Účetní MITRu Dana Suchá seznámila VH navrženým rozpočtem a rozebrala jednotlivé 
položky ve výdajové a příjmové části.

VH schvaluje:
rozpočet na rok 2008, viz. příloha č. 2

4. Rozpočtový výhled
Účetní MITRu Dana Suchá seznámila VH s rozpočtovým výhledem.

VH bere na vědomí;
rozpočtový výhled na rok 2009 a 2010, viz. příloha č. 3

5. Informace o provedených rozpočtových změnách
Účetní MITRu Dana Suchá seznámila VH s provedenými rozpočtovými změnami provedené 
do dnešního zasedání VH.
Jednalo se o další část získané dotace na dětská hřiště ve výši 399.000,- Kč a o získanou 
dotaci ve výši 10.000,- Kč na úpravu webových stránek MITRu.

VH bere na vědomí
provedené rozpočtové změny v roce 2007

6. Informace o grantových programech
Josef Křepela informoval přítomné o možnosti získání dotací z Fondu Vysočina a RRAV.

7. Různé
VH byla seznámena s provedeným dílčím přezkoumání hospodaření DSO za rok 2007. Při 
auditu, který se uskutečnil dne 13. 11. 2007, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tedy není 
nutné přijímat žádná nápravná opatření.

VH bere na vědomí:
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 2007



Zpracovala: Michaela Marešová dne 22. 11.2007

Ověřil: 4lCŮrIng. Vladislav Nechvátal 
předseda DSO 
starosta města Třeště

Ing. Jaroslav Matula 
člen DSO
starosta obce Kostelec

Mgr. Iváp/Sulc 
člen DSO
místostarosta městyse Stonařov


