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Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko
21. června 2012 v Hodících

Místo konání: Kulturní dům Hodice

Datum a čas konání: 21. června 2012, 16.00 hodin

Přítomno: 11 členů - viz. prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z Rady MITR
3) Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko za rok 2011
4) Informace o přezkoumání hospodaření za rok 2011
5) Přehled činnosti MITRu v roce 2012 - film o mikroregionu
6) Projekt MAS - spolupráce - bezúročná půjčka na pořízení stanů
7) Rozpočtové opatření č. 2
8) Různé
9) Závěr

1. Zahájení

V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předsedkyně MITRu, přítomné zástupce. Zástupci Valné 
hromady MITRu se shodli, že jsou usnášeníschopní a odsouhlasili program. Jako ověřovatele 
zápisu Valná hromada odsouhlasila p. Bohumila Nováka z Panenské Rozsičky a ing. Jaroslava 
Matulu z Kostelce, zapisovatelku Danu Suchou.

2. Informace z Rady MITRu

Ing. Požárová informovala ěleny MITRu o dvou uskutečněných radách MITRu.
První rada se konala 24. 5. 2012. Radní byli seznámeni se zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření DSO MITR za rok 2011, které provedla auditorka Krajského úřadu kraje Vysočina dne 
17. 5. 2012. Projednali závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko a schválili rozpočtové opatření č. 1, 
které se týkalo darovací smlouvy Místní akční skupině Třešťsko na zaplacení zálohy na zhotovení 
filmu o mikroregionu.
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Druhá rada se konala 21. 6. 2012, kde Rada MITRu projednala smlouvu o půjčce 
Místní akční skupině Třešťsko ve výši 300 000,- Kč a doporučila jí Valné hromadě schválit.

3. Projednáni závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko za rok 2011

Všechny členské obce obdržely závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2011 k vyvěšení na 
svých úředních deskách jak v písemné tak i v elektronické podobě.
Ing. Eva Požárová okomentovala jednotlivé položky závěrečného účtu, v majetku DSO je pouze 
sestava PC včetně operačního programu a v roce 2011 přibyla ještě mapa Třešťska, která je 
vyvěšena v Čeňkově.

Usnesení 12-06-21/3

VH schvaluje závěrečný účet dle přílohy 1/VH4/12 Mikroregionu Třešťsko za rok 2011 bez 
výhrad.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4. Informace o přezkoumání hospodaření za rok 2011

VH byla seznámena se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2011, kterou provedla auditorka 
Krajského úřadu kraje Vysočina. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení 12-06-21/4

VH bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2011 dle přílohy 
2/VH4/12.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5. Přehled činnosti MITru v roce 2012

Členové VH byli seznámeni s probíhajícím filmováním a fotografováním v jednotlivých obcích 
p. Bednaříkem. Vše probíhá podle plánu, na podzim bude DVD hotové. Zástupci jednotlivých obcí 
informovali o akcích ve svých obcích, kde fotografování již proběhlo nebo teprve bude probíhat.
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6. Projekt MAS - bezúročná půjčka

P. Křepela seznámil členy Valné hromady Mikroregionu Třešťsko s návrhem smlouvy (příloha 
3/VH4/12) o půjčce mezi Mikroregionem a Místní akční skupinou, na základě které Mikroregion 
půjčuje MAS částku ve výši 300 000,- Kč na zakoupení 1 pódia, 4 ks stanů a 32 ks pivních setů. 
Náklady na pořízení činí 707 000,- Kč. Všechny členské obce MITRu i MAS budou mít možnost 
jejich zapůjčení.
Na základě doporučení Rady MITRu bylo v bodě I. doplněno číslo projektu a v bodě III. vrácení 
půjčené částky do 30 dnů od připsání dotace na účet MAS.

Usnesení 12-06-21/6

VH schvaluje smlouvu o půjčce mezi Mikroregionem Třešťsko a Místní akční skupinou dle přílohy 
3/VH4/12.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

1. Rozpočtové opatření č. 2
Na základě schválené smlouvy o půjčce byla navýšena výdajová část rozpočtu na rok 2012 
oproti schválenému rozpočtu o částku půjčky 300 000,- Kč. Půjčka bude uhrazena z finančních 
prostředků MITRu z předchozích let uložených na BU.

Usnesení 12-06-21/7

VH schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy 4/VH4/12.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

8. Různé
Ing. Eva Požárová upozornila, že obcím bude zaslán schválený závěrečný účet k projednání v jejich 
zastupitelstvech.
Předsedkyně svazku informovala o nabídce elektronického poradenství v právních předpisech od 
firmy EPIS, která ho DSO nabídla za akční cenu. Od podzimu bude on-line, proto zde bude 
prověřena možnost zakoupení v rámci MITRu, aby bylo dostupné pro všechny obce. Nabídka bude 
upřesněna na podzimní Valné hromadě.
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9. Závěr

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

Ověřovatelé zápisu:

V Třešti dne 21.6. 2012

Ing. Eva Požárová 
předsedkyně DSO

Ing. Jaroslav Matula 
starosta Kostelce

Bohumil Nova 
starosta Panenské Rozsíčky

Zpracovala: Dana Suchá


