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Zápis z 4. valné hromady Mikroreqionu Třešťsko

23. června 2020 v Třeštici

Místo konání: Třeštíce

Datum a čas konání: 23. 6. 2020, 16:00 hodin

Přítomno: 14 členů MITR - viz prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z Rady MITR, včetně rozpočtových opatření
3) Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko za rok 2019 včetně zprávy o 
přezkoumání hospodaření
4) Účetní závěrka 2019
5) Projekt „Centrum společných služeb" - 9. setkání starostů
6) Projekty „Třídíme bioodpad v mikroregionu Třešťsko"
7) Projekt „Regionem Renesance proti proudu času" - smlouvy o kofinancování
8) Diskuze
9) Závěr

1) Zahájení
V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předseda Mikroregionu Třešťsko, přítomné členy 
MITR. Poděkovala panu starostovi Martinu Kodysovi za uspořádání valné hromady 
v Třeštici. Pogratulovala mu k úspěchu z loňského podzimu, kdy obec získala ocenění 
„Oranžová stuha ČR“.

Omluveno je 6 zástupců obcí, Valná hromada je usnášeníschopná. Jako ověřovatelé 
zápisu byli navrženi Martin Kodys (obec Třeštíce) a Josef Křepela (obec Řásná), 
zapisovatelem byl navržen Ing. Tomáš Burian. Ing. Požárová navrhla schválit program, 
ověřovatele zápisu a zapisovatelku.

Usnesení 20-06-23A/H4/1

VH schvaluje program jednání 4. Valné hromady, ověřovatele zápisu Martina Kodyse a 
Josefa Křepelu a zapisovatele Ing. Tomáše Buriana.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
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2) Informace z rady MITR

Od minulé valné hromady se rada MITR sešla pouze jednou a to 19.5.2020, hned jak bylo 
možné se po krizové stavu koronaviru scházet. Radní projednali dnešní předložené 
materiály závěrečného účtu, auditu a účetní závěry - vše za rok 2019 a přípravu dnešní 
valné hromady.

V rámci tohoto bodu Ing. Požárová společně s Ing. Tomandlem nejdříve informovala 
přítomné o hospodaření MITRu do 31. května 2020.

Rada MITR nemusela v tomto období schvalovat žádné rozpočtové opatření. Stav na 
našich bankovních účtech bylo k poslednímu květnu na účtu České spořitelny 653.866.01 
Kč. Na euro účtu byl 280,56€. Na účtu ČNB bylo k 31.5.2020 6.869,25Kč.

Na účtech probíhaly platby týkající se přeshraničního projektu mzdy v projektu, náklady na 
nájem a energie kanceláře, společnost GORDIC za účetní závěrku, na výdajové straně 
objevují průběžné platby v projektech, o kterých bude hovořeno v následujících bodech 
valné hromady.

Členské příspěvky zaplatily všechny obce, kromě Jihlávky a Růžené.

Na příjmové stránce se jedná o příspěvky od členských obcí MITR. Jsou všechny uhrazeny.

3) Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření

Dne 18. února 2020 proběhla v sídle MITR kontrola hospodaření. Kontrolu provedla za 
odbor kontroly Krajského úřadu v Jihlavě Bc. Lenka Sušilová. Nebyly zjištěny žádné chyby a 
nedostatky. Paní kontrolorka prováděla přezkoumání hospodaření MITR za účasti Ing. 
Tomandla.

Rada projednala závěrečný účet (příloha 1/VH4/20) a zprávu o přezkoumání hospodaření a 
doporučila oba dokumenty schválit. Zpráva o přezkoumání hospodaření je součástí 
závěrečného účtu a je přiložena v zápise jako příloha 2/VH4/20.

Podklady byly zaslány elektronicky v předstihu k nastudování. Ing. Požárová dala prostor na 
otázky k závěrečného účtu. Nebyly žádné dotazy.

Obce návrh závěrečného účtu včetně auditu za rok 2019 vyvěsily před konáním VH. E. 
Požárová vyzvala zástupce obcí, aby po dnešním schválení účetní závěrky a závěrečného 
účtu za rok 2019 Valnou hromadou MITR, vzali na vědomí také ve svých zastupitelstvech.
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Do 30 dnů ode dne schválení závěrečného účtu MITR bude zasláno oznámení o jeho 
zveřejnění na internetových stránkách DSO. Opět budete požádání o zveřejnění oznámení 
na svých úředních deskách (viz. z. č. 24/2007 Sb.).

Usnesení 20-06-23A/H4/2

VH schvaluje Závěrečný účet MITR za rok 2019 dle přílohy 1/VH4/20 včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření 2/VH4/20 a vyjadřuje souhlas celoročním 
hospodařením bez výhrad.

Hlasování: 14 pro, Oproti, 0 zdržel se

4) Účetní závěrka 2019

Ing. Požárová předala slovo panu Ing. Tomandlovi, aby seznámil přítomné s účetní 
závěrkou za rok 2019 (příloha 3/VH4/20). 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 20-06-23A/H4/3

VH schvaluje Účetní závěrku za rok 2019 dle přílohy 3/VH4/20 bez výhrad.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5) Projekt „Centrum společných služeb*1

Zpráva o činnosti CSS. Projekt byl ke konci roku 2019 ukončen a probíhá roční udržitelnost.

Ing. Požárová předala slovo Ing. Tomáši Burianovi, který formou prezentace seznámil 
přítomné s aktivitami Centra společných služeb. Prezentace obsahovala přehled činností, 
které CSS zajišťuje, počet uskutečněných za celou dobu projektu, za poslední období. 
Přítomné seznámil s plánovanými i probíhajícími projekty.

Pan Tomandl krátce shrnul aktivity týkající se GDPR. Díky situaci nebylo potřeba řešit 
nějaké závažné případy.
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6) Projekt „Třídíme bioodpad v Mikroregionu Třešťsko**

Rada MITR rozhodla pověřit Energetickou agenturu Vysočiny, aby zpracovala Analýzu 
potenciálu produkce odpadu, zpracování žádosti o dotaci, manažerské vedení projektu. 
Podklady pro projekt, oslovení obcí připravoval T. Burian, zájem vyslovilo 14 obcí, 450 ks 
kompostérů, v celkové výši cca 2.024.330,-Kč.

Žádost o dotaci bude podána do konce června 2020. Realizace se předpokládá na jaře 
roku 2021.

Usnesení 20-06-23A/H4/4

VH schvaluje podání žádosti v rámci projektu „Třídíme bioodpad v Mikroregionu Třešťsko" 
do OPŽP výzva č, 122.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7) Projekt „Regionem Renesance proti proudu času“

Ing. Požárová informovala o průběhu realizace přeshraničního projektu. První etapa byla 
ukončena v listopadu 2019. Jednotlivý partneři podali monitorovací zprávy a byla odeslána 
zpráva i za celý projekt. V 1. monitorovacím období nebyla podána žádost o platbu, nebylo 
totiž dosaženo požadovaných 10.000€ čerpání. O peníze bude žádáno až nyní v druhé 
monitorovací zprávě. 2.monitorovací období, žádost platbu bude podána do konce června 
2020.

Jednou z aktivit v projektu je naučná stezka v Rohozné a odpočinkové zastavení 
v Panenské Rozsíčce. Výběrové řízení vyhrál Ing. Ladislav Ptáček z Grymova 
(IČ:48728462). Faktura za realizaci byla ve výši 350 880,- Kč (270 300,- Kč Rohozná, 
80 580,- Kč Panenská Rozsíčka) - Platba byla proplacena z účtu MITR do konce května, z 
důvodu proplacení v dotaci za 2. monitorovací období projektu. Na základě smluv o 
kofinancování bude následně částka bezúročně zapůjčena od obcí, kde realizace probíhá a 
po připsání dotace (90%) bude tato obcím vrácena. Obce Rohozná a Panenská Rozsíčka 
smlouvy již ve svých zastupitelstvech schválily. Podobná smlouva bude pro příští rok 
uzavřena i s městem Třešť.

Spolupráce s Rakouskem není snadná a navíc v době korona krize se ještě prohloubila.
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Usnesení 20-06-23/VH4/5

VH schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci s obcí Panenská Rozsíčka 
dle přílohy 4/VH4/20.

Usnesení 20-06-23/VH4/6

VH schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci s obcí Rohozná dle přílohy
5/VH4/2020.

9) Diskuze - různé

B. Novák se dotazoval na možnosti pojištění majetku MITR pořízeném z dotace z důvodu 
udržitelnosti. T. Burian slíbil zjistit možnosti pojištění tohoto majetku.

10) Závěr

Ing. Požárová poděkovala přítomným za účast a Třeštici za organizaci valné hromady. 

Zpracoval: Ing. Tomáš Burian

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Hlasování: 14 pro, Oproti, 0 zdržel se

Ing. Eva Požárová

předsedkyně Mikroregionu Třešťsko

Ověřovatelé zápisu:

místostarosta obce Řásná starosta obce Třeštíce

V Třeštici dne 23. 6. 2020




