
Zápis / jednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko,
25. !!. 2003 v Třešti

Prezenee:
1) Obec Batelov, zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Daňhelem
2) Obec Hladov, zastoupená starostou Janem Bartoněm
3) Obec Jezdovice, zastoupená starostou Lubošem Hartlem
4) Obec Jililávka, zastoupená starostou MVDr. Jiřím Košinou
5) Obec Kaliště, zastoupená starostou Janem Rokosem
6) Obec Klatovec, zastoupená starostou Jaroslavem Hemberou
7) Obec Kostelec, zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Matulou
8) Obec Nový Rychnov, zastoupená starostou Petrem Měkutou
9) Obec Otín, zastoupená starostou
10) Obec Panenská Rozsíčka, zastoupená starostou Bohumilem Novákem 
1 l)Obec Růžená, zastoupená starostou Lrantiškem Trojanem
12) Obec Stonařov, zastoupená místostarostou Mgr. Ivanem Sulcem
13) Obec Švábov, zastoupená starostou Jiřím Maškem
14) Obec Třešť, zastoupená starostou Ing. Vladislavem Nechvátalem
15) Obec Přeštice, zastoupená starostou Ing. Josefem Kučerou

Ploště:
RRA Vysočina Vladimír Švec

Ing. Marie Davidová 
Město Třešť Ing. Jitka Páralová

Robert Richter

Vlastni průběh jednáni Valné hromady MITR

1) Zahájení
V úvodu Ing. Vladislav Nechvátal, starosta města Třeště, přivítal přítomné zástupce 
obcí a hosty.

2) Informace o stavu zpracování „Marketingové studie CR“
Ing. Páralová přivítala zástupce RRAV a vyzvala je, aby přítomné seznámily 
s postupem zpracování marketingové studie, kterou jednotliví zástupci obcí obdrželi. 
Zástupce agentury Vladimír Švec hovořil o hlavních bodech Marketingové studie 
(charakteristika MITRu, SWOT analýza, návrhy na opatření) a o sběru informací 
v jednotlivých obcích. Přidal vysvětlující komentář k jednotlivým kapitolám a nastínil 
další postup prací. Předložil využití této studie jako informačního servisu pro 
podnikatele v oblasti CR. Navrhl setkání zástupců mikroregionu se subjekty 
fungujícími v oblasti cestovního ruchu. Dále p. Švec zdůraznil důležitost zpětné 
vazby. Ing. Jitka Páralová dostala za úkol loto setkání sjednat.

3) Rozpočet mikroregionu na rok 2004
Ing. Vladislav Nechvátal informoval přítomné o zpracování rozpočtu MITRu na rok 
2004, kdy příspěvek jednotlivé obce se odvíjí od počtu obyvatel k 1. 1. předchozího 
roku (tj. k 1. 1. 2003) a je ve výši 4,50 Kč. Všichni přítomní se jednohlasně shodli na 
zaokrouhlení na částku 5,- Kč a odsouhlasili takovouto výši příspěvku. Ing. Páralová 
informovala přítomné, že splatnost poplatku je do 31. května a to dle stanov MITRu.



4) Informace o možných dotacích z Fondu Vysočiny či POV
Ing. Jitka Páralová informovala přítomné zástupce obcí o programech z Fondu 
Vysočiny, které je možné čerpat. Na tyto programy reagovali přítomní tak, že není 
možné některé podmínky jednotlivých programů bez. předchozích příprav zvládnout.

Ing. Vladislav Nechvátal seznámil přítomné s tím, že byla získána dotace na 
informační brožury Mikroregionu Třešťsko. Uvedl, že o tomto problému se 
diskutovalo již na Radě mikroregionu. Je potřeba se zaměřit na cílové skupiny, 
vytipovat si případné zájemce o tento mikroregion. Předložil tyto informační materiály 
cílovým skupinám např. v znečištěných oblastech reakce na čistý vzduch a zdravé 
životní prostředí. To znamená, uvedl p. Měkuta, že je důležitá forma a cíl distribuce. 
Je možné zapojit i firmy, především cestovní kanceláře, aby se tyto materiály dostaly 
do povědomí veřejnosti. Ing. Matula také připomínkoval dlouhodobost tohoto 
materiálu. Má být nadčasového charakteru. Ing. Josef Kučera zdůraznil, že reklamu 
regionu a samozřejmě jednotlivým obcím dělají spokojení turisté. Dalším 
problémem, který zmínil Ing. Nechvátal je formát těchto brožur. Klasický formát A4 
složený na 3x, nikoho příliš nezaujme, je jich všude plno a je neskladný, shodli se 
přítomní. Následně R. Richter uvedl svou zkušenost s nástěnnými kalendáři, kde je na 
poslední podkladové straně možnost získat pomocí útržku kontaktní adresu na region, 
které se na fotografiích prezentuje. Dalším návrhem je možnost prezentace pomocí 
vizitek nebo podobně menších formátů, z kvalitnějšího materiálu. Přítomní se shodli 
na tom, že Ing. Páralová osloví firmy, které se zabývají tištěním a vytvářením 
propagačních materiálů a zjistí cenové rozpětí a různé možnosti prezentace.

6) Internetové stránky mikroregionu
Ing. Jitka Páralová upozornila přítomné na možnost zapojit se osobně na aktualizaci 
stránek mikroregionu Třešťsko a dávat na stránky konkrétní informace, týkající se 
jednotlivých obcí.

7) Informace k dotazníku o územní analýze veřejných služeb v obci
Ing. Jitka Páralová vyzvala přítomné zástupce obcí, které patří do správního obvodu 
města Třešť, zda mají otázky k zaslanému dotazníku z Ministerstva vnitra. Položené 
dotazy se týkaly pouze formální stránky. Někteří zástupci obcí odevzdaly vyplněné 
dotazníky.

8) Diskuse
Ing. Páralová přednesla návrh na založení pokladny mikroregionu s limitní částkou 
10 000,- Kč. Toto bylo jednohlasně přijato. Ing. Páralová in formovala všechny 
přítomné o tom, že Kostelec se dle názoru právníka stává členem po schválení jeho 
přihlášky Radou mikroregionu. S tím vyjádřili všichni přítomní souhlas.

9) Různé, závěr
Ing. Nechvátal pozval všechny přítomné na slavnostní otevření Schumpeterova domu 
dne 1.12. 2003.
Poté uzavřel jednání a rozloučil se se zástupci obcí.

Zpracovala: Ing. Jitka Páralová

5) Informace o získané dotaci Fondu Vysočiny na „Informační materiály MITRu“

V Třešti 9. února 2004

Ing. Vladislav Nechvátal 
stqfosta Města Třeště


