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Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko

2. června 2011 v Třešti

Místo konání: Kulturní dům Třešť
Datum a čas konání: 2. června 2011, 16.00 hodin
Přítomno: 10 členů - viz. prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z Rady MITRu
3) Projednání hospodaření za rok 2010 (závěrečný účet)
4) Informace o přezkoumání hospodaření v roce 2010
5) Přehled činnosti MITRu v roce 2011
6) Různé
7) Závěr

1. Zahájení

V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předsedkyně MITRu, přítomné zástupce. Zástupci Valné 
hromady MITRu se shodli, že jsou usnášení schopní a odsouhlasili program. Jako ověřovatele 
zápisu určila a schválila Rada MITRu Ing. Josefa Bakaje a Ing. Jaroslav Daňhela, zapisovatelkou 
Renátu Kadlecovou.

2. Informace z Rady MITRu
Ing. Požárová informovala členy MITRu o projektu „Greenways Regionu Renesance“. Realizací 
tohoto projektu byly doznačeny úseky GWRR a celá trasa byla sjednocena logem GWRR. Jako 
završení této dlouholeté práce bude ve dnech 12. - 14. 6. 2011 pořádána propagační cyklojízda, kdy 
základní peloton projede celou cyklotrasu GWRR a část cyklotrasy Greenways Praha - Vídeň. 
V rámci projektu bude v Čeňkově instalována mapa Třešťska a z druhé strany mapa cyklotrasy 
Greenways. Součástí stojanu budou dvě odpočinkové lavičky určené cyklistům. Pro mapu Třešťska 
se použije mapa, která vznikla koncem minulého roku jako propagační materiál MITR a MAS 
Třešťsko. Velikost mapy bude 1x1 m s měřítkem 1 : 30 000 v hodnotě 4 700,- Kč bez DPH.
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Usnesení 11-06-02/2
VH bere na vědomí nákup mapy v hodnotě 4 700,- Kč bez DPH.
Hlasování: 10pro, Oproti, 0 se zdržel.

3. Projednání hospodaření za rok 2010 (závěrečný účet)
Valná hromada byla seznámena s hospodařením DSO. Všechny členské obce obdržely závěrečný 
účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2010, závěrečný účet byl vyvěšen na úředních deskách 
jednotlivých obcí jak v papírové tak i elektronické podobě.

Účetní informovala členy VH MITRu, že v majetku DSO je pouze počítač včetně operačního 
systému. Sestavy na dětských hřištích v Třešti, Kostelci, Hodících, Jihlávce, Stonařově a P. 
Rozsičce byly z majetku MITRu v roce 2010 na základě ukončených smluv o výpůjčce převedeny 
do majetku jmenovaných obcí.

Usnesení 11-06-02/3
VH schvaluje závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4. Informace o přezkoumání hospodaření za rok 2010
VH byla seznámena s provedeným přezkoumáním hospodaření DSO za rok 2010. Při auditu, který 
se uskutečnil dne 10. března 2011, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tedy není nutné přijímat 
žádná nápravná opatření. Za inventarizační komisi mluvil Ing. Bakaj. Inventarizační komise 
neshledala žádné nedostatky.

Usnesení 11-06-02/4
VH bere na vědomí zápis o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010.
Hlasování: 10pro, Oproti, 0 se zdržel.

5. Přehled činnosti MITRu v roce 2011
Členové VH byli informováni o tom, že v rámci projektu spolupráce „Regionem Renesance nejen 
po stopách historie41 dojde na konci letošního roku k zakoupení 4 ks stanů, 32 ks pivních setů a 
pódia. V případě zájmu zapůjčit si některou z uvedených věcí, mohou starostové obcí kontaktovat 
kancelář MAS Třešťsko.

Na radě členové diskutovali, jakou činnost by mohl MITR v budoucnosti vykazovat. Padlo několik 
námětů jako např. třídění odpadů, odpočinková místa na cyklotrasách, kulturně společenské akce 
probíhající v jednotlivých obcích MITRu za účelem veřejného povědomí o fungování DSO. Město 
Třešť plánuje v září letošního roku podávat projekt na „oživení železnice11, do něhož by se mohla 
kulturně společenská akce mikroregionu pro rok 2012 zakomponovat.
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6. Různé
Místní akční skupina Třešťsko se v září tohoto roku zúčastní Země živitelky, na které by ráda 
prezentovala prostřednictvím propagačních materiálů obcí (brožury, pohlednice, mapky, fotografie) 
i Mikroregion Třešťsko. P. Křepela vyzval zástupce jednotlivých obcí, aby v případě zájmu, 
doručili propagační materiál do kanceláře MAS Třešťsko. Tento propagační materiál MAS uvítá i 
z důvodů návštěvy hodnotící komise, která bude posuzovat aktivní život v regionu. Zároveň p. 
Křepela vyzval členy o předání fotografií v elektronické podobě z různých kulturních akcí, tradic a 
přírodních zajímavostí, jež poslouží jako podklad k vytvoření krajského baneru MAS. Z tohoto 
bloku vzešel námět na vytvoření společného baneru pro MITR a MAS. Ing. Matula navrhuje 
zhotovit kartičky jednotlivých obcí. Ing. Požárová přislíbila zjistit cenu propagačních materiálů.

Ing. Matula informoval členy VH, že od příštího roku bude Obec Kostelec nabízet školám výuku na 
dopravním hřišti.

Schůze MITRu by se mohly konat v jiných obcích. Ohlas od obcí byl pozitivní. Příští valná 
hromadu se uskuteční v nějaké další obci mikroregionu.

7. Závěr
V závěru se Ing. Eva Požárová rozloučila s přítomnými členy a poděkovala jim za účast.

V Třešti dne 2. 6. 2011

Zpracovala: Renáta Kadlecová

Ověřovatelé zápisu:
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Ing. Eva Požárová, předseda DSO
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člen Rady Mikroregionu/Třešťsko

Injgi Josef Bakaj \\>
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