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Zápis ze 4. Valné hromady Mikroreqionu Třešťsko

2. června 2016 v Kostelci

Místo konání: Kostelec - KD Horal

Datum a čas konání: 2. 6. 2016, 16:00 hodin

Přítomno: 9 členů - viz prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z rady MITR
3) Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2015 včetně Zprávy o

přezkoumání hospodaření za rok 2015
4) Účetní závěrka 2015
5) Informace o projektu „Centra společných služeb"
6) Informace o přeshraničním projektu Regionu Renesance
7) Různé - diskuze
8) Závěr

ad1) Zahájení

V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předseda Mikroregionu Třešťsko, přítomné a 
poděkovala Ing. Matulovi za vřelé přivítání v Kostelci. Členové se shodli, že jsou 
usnášeníschopní. Omluveni jsou zástupci Batelova, Stonařova, Hladova, Otína, 
Švábova a Třeštíce.

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Josef Křepela (obec Řásná) a pan 
Bohumil Novák (obec Panenská Rozsíčka), zapisovatelkou byla navržena Ing. 
Zuzana Pátková.

(8 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

ad2) Informace z rady MITR

V rámci tohoto bod Ing. Požárová nejdříve informovala přítomné o hospodaření 
MITRu od počátku roku do konce května 2016. Na příjmové stránce se jedná o 
příspěvky od členských obcí MITR a úroky na bankovních účtech ČS a ČNB.
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Výdajová stránka obsahuje opakující se platby společnosti CORA za doménu a 
webhosting, společnosti GORDIC za účetní závěrku, společnosti Místní akční skupina 
Třešťsko za administrativní činnosti pro MITR a zároveň se na výdajové straně 
objevují bankovní poplatky. Jelikož se MITR momentálně nepodílí na žádném 
projektu, nefigurují v rozpočtu další výdaje.

Ing. Požárová ještě shrnula zůstatky na účtech MITR, na účtu u České spořitelny byla 
částka 821 364,- Kč a na účtu u ČNB je zůstatek ve výši 115,- Kč.

V rámci toho bodu Ing. Požárová dále informovala přítomné, že od minulé prosincové 
Valné hromady MITR se uskutečnily celkem dvě rady MITR a krátce zmínila témata, 
která byla projednána.

První Rada MITR se konala dne 10. 3. 2016. V rámci této rady nebylo přijato žádné 
usnesení, byl diskutován projekt Centra společných služeb (CSS), o kterém bude 
podrobněji řečeno v bodě č. 5.

Dále byly projednávány přeshraniční projekty Regionu Renesance, nadále probíhají 
pravidelná setkávání zástupců RR. V březnu 2016 byly projednávány dva projekty. 
Jedním z nich byl projektový záměr „Kamenná historie Regionu Renesance'1, jehož 
cílem by mohlo být zmapování drobných sakrálních staveb a v menším měřítku i 
jejich obnova. Druhý projektový záměr s potencionálním názvem „Přírodní a kulturní 
dědictví Regionu Renesance" by měl být v gesci rakouských partnerů zaměřený na 
cykloturistiku. Více v bodě č. 6.

Druhá Rada MITR se konala dne 18. 5. 2016 a na programu jednání bylo projednání 
závěrečného účtu, účetní závěrky 2015 a informace o připravovaných projektech.

ad3) Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko za rok 2015 včetně
Zprávy o přezkoumání hospodaření

Dne 5. května 2016 proběhla v sídle MITR kontrola hospodaření. Kontrolu provedl 
odbor kontroly Krajského úřadu v Jihlavě a nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Kontrolu hospodaření provedla p. Rezničenková, která velmi kladně hodnotila vedení 
účetnictví MITRu paní Suchou. Rada závěrečný účet v příloze 1/VH4/16 a zprávu o 
přezkoumání hospodaření projednala a doporučila oba dokumenty schválit. Zpráva o 
přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu a je přiložena v zápise jako 
příloha 2/VH4/16.

Materiály byly zaslány v předstihu k nastudování a Ing. Požárová krátce přiblížila 
jednotlivé položky závěrečného účtu. V loňském roce byly proplaceny 3 projekty, a to 
„Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku", „Strategie rozvoje RR“ a „Cestujeme po 
RR“. Poslední zmíněný projekt byl spojen ještě s finančním vyrovnáním s obcemi, 
které se do něho zapojily.
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Obce návrh závěrečného účtu včetně auditu vyvěsily před VH a následně ho předají 
zpět paní Suché k uložení. K tomuto bodu nebylo dotazů ani připomínek.

Usnesení 16-06-2/VH4/1

VH schvaluje Závěrečný účet MITR za rok 2015 dle přílohy 1/VH4/16 včetně Zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření 2/VH4/16 a vyjadřuje souhlas celoročním 
hospodařením bez výhrad.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad4) Účetní závěrka 2015

Ing. Požárová seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2015 dle přílohy 
3/VH4/16. Dokumenty byly opět elektronicky zaslány k nastudování. Rada MITRu 
doporučila účetní závěrku ke schválení Valnou hromadou a přítomní neměli 
k předloženému dokumentu připomínky ani výhrady. K závěrce se přikládá účast na 
VH a vyjádření, zda k dokumentu bylo nebo nebylo připomínek či dotazů.

Usnesení 16-06-2A/H4/2

VH schvaluje Účetní závěrku za rok 2015 dle přílohy 3A/H4/16 bez výhrad.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad5) Informace o projektu „Centrum společných služeb"

Ing. Požárová informovala přítomné o přípravě projektu Svazu města a obcí 
s pracovním názvem „Centrum společných služeb11, v rámci kterého již MITR vyjádřil 
svůj zájem o zapojení. Celý název projektu zní „Posilování administrativní kapacity 
obcí na bázi meziobecní spolupráce11.

Tento projekt by financoval mzdové náklady na jednoho manažera projektu a 
jednoho administrativního pracovníka - specialisty. Projekt má běžet po dobu 3 let a 
místo manažera má být udrženo ještě jeden rok po ukončení projektu. Projekt by měl 
být zahájen k 1. 7. 2016. Ze strany SMO byly obdrženy kvalifikační podmínky na 
zaměstnance, MITR by měl vypsat výběrové řízení na obsazení pozic dvou nových 
pracovníků. Výkon práce by byl v rámci území MITRu a kancelář by se nacházela 
zřejmě v Třešti. Profesionální kancelář by měla primárně pomáhat malým obcím 
s narůstající administrativní zátěží.
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Jednání VH MITR se zúčastnil zástupce SMO Ing. Zeman, který stručně přiblížil 
myšlenku projektu, způsob financování projektu a způsob vykazování aktivit. 
Momentálně SMO soutěží advokátní kancelář, která má obcím poskytovat právní 
pomoc. Na území MITR se nachází 7 obcí, které jsou zároveň členy Mikroregionu 
Telčsko. Ing. Zeman doporučil dohodu mezi mikroregiony a pro potřeby tohoto 
projektu ponechání těchto obcí pouze v rámci MITRu. Závěrem poukázal na 
inovativnost projektu a o jeho snahu zahájit financování DSO také z vnějších zdrojů.

Ing. Požárová ještě doplnila, že MITR disponuje prostředky potřebnými do začátků 
tohoto projektu a na uhrazení provozních nákladů. Město Třešť nabízí k dispozici 
automobil.

Usnesení 16-06-2A/H4/3

VH schvaluje přistoupení Mikroregionu Třešťsko k projektu Svazu měst a obcí 
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"

VH pověřuje Ing. Evu Požárovou k podpisu smlouvy 4/VH4/16 mezi Míkroregionem 
Třešťsko a Svazem měst a obcí v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity 
obcí na bázi meziobecní spolupráce".

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se

ad6) Informace o přeshraničním projektu Regionu Renesance

Ing. Požárová informovala přítomné o vývoji projektů přeshraniční spolupráce. Na 
pravidelných setkání partnerů RR bylo ujednáno, že projekt bude podaný na podzim 
letošního roku s tím, že dojde k propojení obou původně plánovaných projektových 
záměrů. Projekt bude primárně zaměřený na přírodní bohatství a cykloturistiku, a také 
částečně dojde i na opravy drobných sakrálních památek.

Do Regionu Renesance by rád přistoupil rakouský region Litschau. Toto přistoupení 
proběhne při opětovném podpisu memoranda RR k 10. výročí založení Regionu 
Renesance. Tato slavnost proběhne v Jemnici dne 20. 6. 2016 od 17:30 hod.

ad7) Různé - diskuze

V rámci tohoto bodu nebyly další podněty k diskuzi.
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ad8) Závěr

Ing. Požárová poděkovala přítomným za účast, za milé přivítání v Kostelci a jednání 
ukončila.

Zpracovala: Ing. Zuzana Pátková

Ing. Eva Požárová 

předseda Mikroregionu Třešťsko

Ověřovatelé zápisu:

místostarosta obce Řásná

Bohumil Novák

starosta obce Panenská Rozsíčka

V Kostelci dne 2. 6. 2016


