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Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko
1. 6. 2010 v Třešti

Přítomni: viz. prezenční listina

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání hospodaření za rok 2009 (závěrečný účet)
3. Informace o přezkoumání hospodaření za rok 2009
4. Kontrola uhrazení členských příspěvků na rok 2010
5. Schválení Smlouvy o spolupráci mezi MITRem a MAS
6. Přehled činnosti MITRu v roce 2010
7. Různé, závěr

1. Zahájení

V úvodu přivítal Ing. Vladislav Nechvátal, starosta města Třeště, přítomné zástupce obcí MITRu a 
přítomné hosty. Konstatoval, že zastoupené obce představují více než 1/3 řádných členů, kteří 
reprezentují více než 50% obyvatelstva MITRu, Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Dále obce 
odsouhlasily program jednání beze změn. Jako ověřovatele zápisu určila a schválila VH Ing. 
Jaroslava Matulu a Mgr. Ivana Šulce, zapisovatelkou je Renáta Kadlecová.

2. Projednání hospodaření za rok 2009 (závěrečný účet)

Valná hromada byla seznámena s hospodařením MITRu. Počátkem měsíce června obdržely 
všechny členské obce rozbor hospodaření za rok 2009. Závěrečný účet byl vyvěšen 
na úředních deskách jednotlivých obcí alespoň 15 dní před jeho projednáním.

Valná hromada schvaluje;
Závěrečný účet o hospodaření za rok 2009 bez výhrad (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu)

3. Informace o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2009

Valná hromada projednala Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2009.

Valná hromada bere na vědomí:
Zprávu o výsledku hospodaření DSO za rok 2009 (viz. příloha č. 2 tohoto zápisu)
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4. Kontrola uhrazení členských příspěvků na rok 2010

Valná hromada schválila dne 25. 6. 2009 členské příspěvky MITRu ve výši 12,-
Kč/občana podle počtu obyvatel v obcích MITRu k 1. 1. 2009 (dle údajů ČSÚ). Ke dni 1. 6. 2009 
došly na účet MITRu platby od 17 obcí. Obec Třeštíce po dohodě zaslala příspěvek dne 9. 6. 2010.

Valná hromada bere na vědomí:
informaci o uhrazení členských příspěvků na rok 2010

5. Schválení Smlouvy o spolupráci mezi MITRem a MAS

Najednání VH MITRu dne 4. 12. 2009 byl vznesen požadavek na sestavení Smlouvy o spolupráci 
mezi MITRem a MAS, která by řešila administrativní kroky a kompenzaci nákladů spojených s 
provozem. Tato smlouva byla prostřednictvím Ing. Jana Škody ze Střediska společných činností AV 
ČR, v.v.i. zpracována jejich právníkem na základě předložených informací kanceláří MAS. 
Dodatkem ke smlouvě je třeba doplnit kalkulaci nákladů spojenou s provozem MAS, a to 
v navrhované výši dvacetčtyři tisíc korun ročně.

Valná hromada schvaluje:
Smlouvu o spolupráci mezi MITRem a MAS (viz příloha 3 tohoto zápisu) a výší nákladů na provoz 
MAS

6. Přehled činnosti MITru v roce 2010

Od nového roku 2010 MAS Třešťsko provádí pro MITR souhrn služeb v podobě:
• Měsíčního zpravodaje
• Přípravy Rady a Valné hromady MITRu
• Pomoci při zpracování projektů
• Doprovodných služeb (Projekt spolupráce, soutěž Nejkrásnější nádraží 2010)

Dále MAS Třešťsko poskytuje základní poradenství k programu Zelená úsporám. Pan Křepela 
vyzval členy Valné hromady MITRu, aby směřovali případné zájemce do poradenského centra 
Zelená úsporám.

7. Různé

Valná hromada MITRu byla seznámena s Projektem spolupráce, v jehož rámci dojde k realizaci 
výstavy exponátů na území MAS Třešťsko, MAS Mikroregionu Telčsko a MAS Jemnicko a k 
zakoupení stanů, pódia a pivních setů. Ty si budou moci v případě schválení projektu zapůjčit 
členské obce MITRu.
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Valná hromada schvaluje:
předfinancovat stany, pódium a pivní sety z členských příspěvků MITRu

V Třešti dne 1.6.2010 

Zpracovala: Renáta Kadlecová

Ověřovatelé zápisu:



*


