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Zápis z 3. vainé hromady Mikroreqionu Třešťsko

21. listopadu 2019 v Třešti

Místo konání: Třešť - restaurace Svět

Datum a čas konání: 21. 11.2019, 16:00 hodin

Přítomno: 16 členů - viz prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z Rady MITR, včetně rozpočtových opatření
3) Zpráva kontrolního výboru za rok 2019
4) Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2019
5) Schválení členských příspěvků na rok 2020
6) Schválení rozpočtu Mikroregionu Třešťsko pro rok 2020
7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023
8) Projekt „Centrum společných služeb" - 8. setkání starostů

- zpráva o činnosti CSS
- ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb
- GDPR aktuálně

9) Projekt „Rozšíření třídění v Mikroregionu Třešťsko a DSO Nová Lípa"
10) Projekt přeshraniční spolupráce „Proti proudu času Regionem Renesance"
11) Diskuze - různé
12) Závěr

1) Zahájení

V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předseda Mikroregionu Třešťsko, přítomné 
zástupce obcí Mikroregionu Třešťsko v počtu 16 (4 omluveni).

Konstatovala, že zastoupené obce představují více než 1/3 řádných členů, kteří 
reprezentují více než 50% obyvatelstva MITR. Valná hromada je dle Stanov MITR 
usnášeníschopná. Jako ověřovatele zápisu navrhla Martina Kodyse (obec Třeštíce) a 
Mgr. Romanu Třískovou (obec Kostelec), zapisovatelem navrhla Ing. Tomáše 
Buriana.

Ing. Požárová navrhla schválit program, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
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VH schvaluje program jednání 3. Valné hromady, ověřovatele zápisu Martina Kodyse a Mgr. 
Romanu Třískovou a zapisovatelem Ing. Tomáše Buriana.

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2) Informace z rady MITR

V rámci tohoto bodu Ing. Požárová nejdříve informovala přítomné o hospodaření 
MITRu od června do listopadu 2019.

Na účtech probíhaly platby týkající se projektu CSS a Regionem Renesance proti 
proudu času - převážná část na mzdy, náklady na nájem a energie kanceláře, se na 
výdajové straně objevují také bankovní poplatky.

3. rada MITR 10. 10. 2019 - provedeno rozpočtové patření č. 1/2019 z důvodů 
pokračování CSS do konce roku 2019. Původní rozpočet plánoval, že projekt k 30. 6. 
2019 skončí.

4. rada MITR 24. 10. 2019 - příprava dnešní VH. Radní projednávali výši členských 
příspěvků, návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled 2021-2023 a projednávali 
jednotlivé probíhající projekty.

Ing. Požárová ještě shrnula zůstatky na účtech MITR, na účtu u České spořitelny byl 
ke dni 31.10.2019 zůstatek 1.111.990,48 Kč, na € účtu 46,74€ a na účtu u ČNB je 
zůstatek ve výši 560,05 Kč.

Ke sděleným informacím nebyly vzneseny žádné dotazy.

3) Zpráva kontrolního výboru za rok 2019

Josef Křepela seznámil přítomné se Zápisem z kontrolní činnosti ze dne 21.11. 2019. 
Kontrolní výbor ve složení Josef Křepela, Štěpánka Šteflová a Bohumil Novák 
kontroloval usnesení a dodržování stanov, dále plnění jednotlivých projektů. J. 
Křepela závěrem konstatoval, že nebyly shledány žádné nedostatky a pochybení.

Usnesení 19-11-21/3VH/1

VH bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 21.11. 2019 dle přílohy č. 
1A/H3/19.

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel



Revoluční 20/1 

589 01

Mikroregion Třešťsko

4) Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2019

VH byla seznámena s provedeným dílčím přezkoumání hospodaření DSO za rok 
2019. Při auditu, který se uskutečnil dne 3. 9. 2019, nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky, proto není nutné přijímat žádná nápravná opatření. Kontrolu provedla 
Hana Sobotková za odbor kontroly Krajského úřadu v Jihlavě. Závěrečný audit 
proběhne na jaře 2020.

Usnesení 19-11-21/3VH /2

VH bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 
2019 viz příloha 2A/H3/19.

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5) Schválení členských příspěvků na rok 2020

Rada MITR navrhuje příspěvky zachovat v původní výši 20,- Kč/obyvatele/rok a jejich 
výši neměnit. Výše se měnila před rokem. Ing. Tomandl ještě jednou rozešle 
starostům a žádá je o předání účetním obcí a upozorňuje na zaplacení dle stanov do 
31.3.2020.

Usnesení 19-11-21/3VH/3

VH schvaluje výši členského příspěvku na rok 2020 ve výši 20,- Kč za jednoho 
obyvatele viz příloha 3A/H3/19.

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6) Schválení rozpočtu Mikroregionu Třešťsko pro rok 2020

Ing. Požárová předala slovo Ing. Tomandlovi, Předkládaný rozpočet pro rok 2020, 
který v příjmech počítá s členskými příspěvky od obcí, realizací přeshraničního 
projektu a mimořádnými příspěvky od zapojených obcí, na předfinancování jejich 
aktivit. Dále počítá s „doběhnutím11 projektu CSS a předpokládá i příjmy z možných 
školení pořádaných mikroregionem. Příjmy jsou plánovány ve výši 839.100,-Kč

Výdajová stránka obsahuje především náklady na zaměstnance v projektech CSS a 
RR proti proudu, dále provoz kanceláře, nákup majetku v přeshraničním projektu a 
nákup služeb (např. za školení, překlady, Gordic) a pohoštění na VH MITR a v rámci 
projektu RR. Nepředpokládáme proplacení dotace za přeshraniční projekt v roce 
2020 ale až v následujícím. Výdaje jsou plánovány ve výši 1.150.300,-Kč.
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Rozpočet je navržen schodkový v mínusu 311.200,-Kč. Schodek bude dokryt 
z přebytků let minulých a mimořádných příspěvků od obcí.

Rada doporučuje předložený návrh schválit. Prosíme obce, aby dodaly potvrzené 
rozpočty, že byly vyvěšeny na úřední desce. Schválený rozpočet musí viset na 
úředních deskách až do konce roku 2020.

Usnesení 19-11-21/3VH/4

VH schvaluje rozpočet na rok 2020 členěného dle závazných ukazatelů viz příloha 
4/VH3/19.

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7) Schválení rozpočtového výhledu

Tento dokument musí být schválen valnou hromadou na následující tři kalendářní 
roky. Vzhledem k tomu, že nevíme, do jakých projektů se zapojíme a jak budou 
proplacené jednotlivé monitorovací období v přeshraničním projektu, nebylo lehké 
výhled naplánovat. Rada ho doporučuje v předložené verzi schválit.

Usnesení 19-11-21/3 VH/5

VH schvaluje rozpočtový výhled na roky 2021-2023 viz příloha 5/VH3/19.

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8) Projekt „Centrum společných služeb"

Ing. Burian seznámil přítomné formou prezentace o činnosti CSS, o počtech 
realizovaných aktivit a projektů. Dále představil v současné době vyhlášené dotační 
výzvy a upozornil na možnost realizace dalšího projektu na pořízení kompostérů do 
domácností, žádost by se podávala na jaře roku 2020.

Rada se zabývala i možností pokračování projektu CSS v oblasti sociální a rozhodla 
se, že sociální oblast není pro mikroregion prioritní a doporučuje v projektu 
nepokračovat. Ostatní starostové vyjadřují souhlas - nepokračovat.

Ing. Požárová přítomné informovala, že bude od 1. pololetí 2020 kancelář fungovat 
pouze ve složení Ing. Burian a Ing. Tomandl, každý půl úvazkem, kvůli udržitelnosti 
projektu. Poděkovala O. Hlochové za spolupráci a popřála jí v novém zaměstnání 
mnoho úspěchů. O. Hlochová však nabízí obcím nadále své služby tvorby smluv za 
paušální částku 800,- Kč/smlouva.
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9) Projekt „Rozšíření třídění v Mikroregionu Třešťsko a DSO Nová Lípa“

Realizace projektu byla ukončena a finančně byl projekt uzavřen dne 23. 10. 2019 - 
od tohoto data běží 5 let udržitelnost projektu. Monitorovací zprávy a manažerské 
řízení má na starost firma EAV.

10) Projekt přeshraniční spolupráce „Regionem Renesance proti proudu času“

Ing. Požárová informovala přítomné, že od 1. 6. 2019 probíhá realizace projektu. 
V tomto projektu jsou náklady na 0,5 úvazku pro manažera projektu T. Buriana a 
DPP pro účetní (Ing. Tomandl, R. Nechvátalová) dále náklady na provoz kanceláře a 
případný nákup vybavení (v roce 2019 již proběhl nákup notebooku pro T. Buriana). 
Výše dotace je 90 %. Jednotlivé aktivity si obce budou předfinancovávat.

Dále informovala, že na EUR účet MITR již došli první prostředky za přípravu projektu 
vy výši - 4250 €.

11) Diskuze - různé

„Strategické plánování v obcích MITR“ - Ing. Požárová informovala přítomné o 
negativním výsledku věcného hodnocení projektu, který z toho důvodu bohužel 
nemůže být realizován.

Výjezdní seminář - B. Novák vzpomněl na žádost starostů, která byla na začátku 
projektu vyslovena o možnosti pořádání výjezdního semináře MITR, který se 
z důvodu nízkého zájmu nerealizoval. Bylo domluveno, že T. Burian zjistí možnosti 
výjezdního semináře na příští rok okolo svátku sv. Martina.

Kůrovcové dotace - Ing. Bakaj Informoval přítomné o dotacích kraje Vysočina na 
těžbu dřeva z kůrovcové kalamity. Výzva bude pro podávání žádostí otevřena od 
posledního listopadového týdne a má alokaci 2,5 mld. Kč. Vzhledem k velikosti lesů a 
kůrovcové kalamity starosta doporučil přítomným žádat co nejdříve, aby na ně 
vystačili dotační prostředky.

Batelov - EKOKOM - Ing. Doležal informoval o návštěvě EKO-KOMu a upozornil na 
skutečnost, že všechny kontejnery na tříděný odpad musí být veřejně přístupné po 
24 hodin denně (nesmí být ve sběrném dvoře, který má otevírací dobu), jinak 
namísto 4500,- za tunu odpadu dostane obec pouze 500,- za umístění kontejneru.
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12) Závěr

Ing. Požárová poděkovala přítomným za účast a popřála krásné Vánoce, hodně 
úspěchů a zdraví v roce 2020.

Zpracoval: Ing. Tomáš Burian

Ing. Eva Požárová 

předsedkyně Mikroregionu Třešťsko

Ověřovatelé zápisu:

artin Kodys

starosta obce Třeštíce

Mgr. Romana Třísková 

starostka obce Kostelec

V Třešti dne 21.11. 2019


