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Zápis z jednání 5. Valné hromady Mikroregionu Třešťsko

11.prosince 2012 v Ceili 

Místo konání: Kulturní dům Cejle

Datum a čas konání: 11. prosince 2012, 14 hodin

Přítomno: 13 členů-viz prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z rady MITR
3) Volba rady MITRu
4) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2012
5) Schválení členských příspěvků na rok 2013
6) Rozpočet mikroregionu na rok 2013
7) Rozpočtový výhled mikroregionu na rok 2014 a 2015
8) Různé
9) Závěr

adl) Zahájení
Na úvod předsedkyně MITRu - Ing. Požárová přivítala přítomné členy na jednání MITRu a seznámila 
je s programem jednání Valné hromady. Zástupci VH MITRu se shodli, že jsou usnášeníschopní a 
schválili program jednání. Jako ověřovatelé zápisu byli jednohlasně odsouhlaseni: p. Bakaj (Hodíce) a 
p. Novák (Panenská Rozsíčka). Jako zapisovatelka p. Drastichová.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad2) Informace z rady MITRu
Ing, Požárová informovala členy MITRu o dvou uskutečněných radách MITRu. První rada se konala 20, 
srpna 2012. Bylo na ní prodiskutováno zapojení Mikroregionu Třešťsko do projektu „Kompostéry" 
v rámci OP ŽP. Projekt byl vypracován za pomoci Energetické agentury Vysočiny. Do projektu se 
zapojilo 11 obcí MITRu. Zájem o kompostéry mezi občany byl zjišťován dotazníkovým šetřením 
v jednotlivých obcích Mikroregionu. Celková částka žádosti byla ve výši 1 893 600,-. Na jaře 2013 by 
měla být známa skutečnost, zda se projekt „Kompostéry" uskuteční.
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Druhá rada se konala 20.11. 2012. Zde byl projednán návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na 
další rok. Rada MITR doporučila schválit valné hromadě rozpočet pro rok 2013. Výše příspěvku byla 
doporučena schválit na 12 Kč na obyvatele MITRu. Dále byli přítomní informováni o průběhu projektu 
„Kompostéry".

ad 3) Volba rady MITRu
Dle Stanov svazku obcí Mikroregionu Třešťsko je funkční období rady dvouleté. Nyní končí funkční 
období rady zvolené 2. 12. 2010 a je potřeba schválit novou radu. Valná hromada navrhla současné 
vedení ponechat na další dvouleté období 2013 - 2014.

Usnesení 10-12-02/3
VH schvaluje radu Mikroregionu Třešťsko na roky 2013 - 2014 ve složení:

Ing. Eva Požárová, předseda 
Ing. Josef Bakaj, místopředseda 
Ing. Jaroslav Matula, místopředseda 
Mgr. Ivan Šulc 
Ing. Jaroslav Daňhel

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 4) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2012
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo 4. 12. 2012 na základě žádosti DSO. Přezkoumané období 1. 1. 2012 
až 30. 9. 2012. Kontrolorkou byla Ing. Rezničenková. U přezkoumání byly přítomny Ing. Eva Požárová 
(předsedkyně MITRu) a p. Dana Suchá - účetní MITRu. Výsledkem přezkoumání bylo konstatování, 
že v hospodaření DSO Mikroregion Třešťsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky - viz příloha 
1/VH5/12. Ing. Požárová seznámila přítomné se skutečností, že se v budoucnu změní některé 
směrnice. Jednou z novinek bude schvalování účetní závěrky-dosud není stanoveno, kdo jí bude 
schvalovat. Podrobnosti budou známy až v roce 2013.

Usnesení 12-12-11/3
VH bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012 příloha 
1/VH5/12.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 5) Schválení členských příspěvků na rok 2013
Valná hromada schválila návrh výše členských příspěvku na 12 Kč na obyvatele. Výše částky pro 
jednotlivé obce vychází z údajů o počtu obyvatel jednotlivých obcí MITRu ze statistického úřadu 
platné k 1. 1. 2012. Příspěvek na rok 2013 je splatný k 31. 3. 2013 -viz příloha 2/VH5/12.

Usnesení 12-12-11/4
VH schvaluje výši členských příspěvků 12,- Kč/osoba na rok 2013 dle přiloženého návrhu viz. příloha 
2/VH5/12.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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ad 6) Rozpočet mikroregionu na rok 2013
Ing. Požárová informovala přítomná o návrhu rozpočtu na rok 2013 - viz příloha 3/VH5/12. Do 
rozpočtu v části příjmů je zapracována také půjčka 300 000,-, kterou MITR poskytnul MAS Třešťsko na 
stany a pivní sety a měla by být v roce 2013 splacena. V rozpočtu nefiguruje dotace na projekt 
„Kompostéry", jelikož není jasné, zda bude projekt úspěšný.

Usnesení 12-12-11/5
VH schvaluje rozpočet Mikroregionu Třešťsko na rok 2013 dle přiloženého návrhu-viz příloha 
3/VH5/12.

Hlasování: Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 7) Rozpočtový výhled mikroregionu na rok 2014 a 2015
Ing. Požárová seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2014 a 2015. Bylo konstatováno, 
že výdaje i příjmy po oba tyto roky budou stejné ve výši 171 500 Kč.
Rozpočtový výhled 2014 a 2015 - výdaje i příjmy zhruba stejné 171 500,- Kč každý rok. Rada MITR 
doporučila valné hromadě schválit rozpočtový výhled MITRu na rok 2014 a 2015 - viz. příloha 
4/VH5/12.

Usnesení 12-12-11/6
VH schvaluje rozpočtový výhled mikroregionu na rok 2014 a 2015 dle přiloženého návrhu- viz. příloha 
4/VH5/12.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 8)Různé
Projekt „Nakládání s bioodpady v mikroregionu Třešťsko"
Ing. Požárová seznámila přítomné s projektem „Nakládání s bioodpady v mikroregionu Třešťsko". 
Projekt je podán v celkové výši 1.893.600 Kč. Dotace bude ve výši cca 85 - 90%. Svůj podíl si bude 
hradit každý zájemce sám. V rámci projektu bylo požádáno o 72 ks kompostérů K800 a 548 ks 
kompostérů K1050. Zda bude naše žádost podpořena, se dozvíme na jaře 2013, Poté musí 
proběhnout výběrové řízení na dodavatele. Realizace projektu by proběhla po výběrovém řízení na 
dodavatele - předpoklad léto 2013.
Usnesení 12-12-11/7

VH bere na vědomí podání projektu „Nakládání s bioodpady v mikroregionu Třešťsko".

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Propagační DVD
Ing. Požárová informovala přítomné členy o propagačním filmu p. Bednaříka o obcích Mikroregionu 
Třešťsko. Pro každou obec je natočen 3 minutový spot, který je možno po zhlédnutí ještě upravit-



zejména doprovodný komentář. Na produkci filmu byl vyčleněn příspěvek ve výši 39 000 Kč. Úvodní 

film bylo možno shlédnout přímo na Valné hromadě v Cejli. DVD se spoty jednotlivých obcí byla 
rozdána přítomným zástupcům obcí, které se na tomto projektu podílely.

ad 9)Závěr
Ing. Požárová se rozloučila s přítomnými členy, poděkovala jim za účast.
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Ověřovatelé zápisu:

70.Ing. Eva Požárová ^ 
předsedkyně DSO 
místostarostka města Třešť

Josef Bakaj 
starosta obce Hodic

Bohumil Novák
starosta obce Panenská Rozsíčka
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V Cejli dne 11.12. 2012 
Zpracovala: Kamila Drastichová


