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Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko

1. prosince 2011 v Bezděkově

Místo konání: Q Ranč Bezděkov
Datum a čas konání: 1. prosince 2011, 10.00 hodin
Přítomno: 14 členů - viz. prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z Rady MITR
3) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2011
4) Schválení členských příspěvků na rok 2012
5) Rozpočet mikroregionu pro rok 2012
6) Rozpočtový výhled mikroregionu
7) Schválení Směrnice o účetnictví
8) Úprava disponentů k bankovnímu účtu
9) Různé
10) Závěr

1. Zahájení

V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předsedkyně MITRu, přítomné zástupce. Konstatovala, že 
zastoupené obce představují více než 1/3 řádných členů, kteří reprezentují více než 50% 
obyvatelstva MITRu. Valná hromada je usnášení schopná.
VH odsouhlasila program (pro 14, proti 0, zdržel se 0). Jako ověřovateli zápisu byli navrženi 
zástupci -Jezdovic - Luboš Hartl a Kaliště - Vlastimil Snížek (pro 14, proti 0, zdržel se 0). 
Zapisovatelkou byla navržena Dana Suchá (pro 14, proti 0, zdržel se 0).

2. Informace z Rady MITRu
Ing. Požárová informovala členy MITRu o dvou dosud uskutečněných radách MITR.
První rada se konala 6. 10. 2011. Radní byli informováni o Dílčím přezkoumání hospodaření DSO, 
které provedl p.Jaroslav Pachr dne 4. 10. 2011 a navrhli opatření. Projednali rozpočtové opatření č.
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1, které se týkalo zakoupení plastové mapy od firmy TRASA ve výši 5 173,-Kč. Prodiskutovali 
nabídky na propagaci MITR - propagační DVD.
Druhá rada se konala 10. 11. 2011, radní připravili návrh rozpočtu a doporučili ho valné hromadě 
schválit. Projednali výši členských příspěvků pro rok 2012 a navrhli je ponechat ve stejné výši.

3. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2011

Uvedla Dana Suchá. Při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2011, které provedl auditor 
Krajského úřadu kraje Vysočina dne 4.10.2011, bylo upozorněno na to, že závěrečný účet DSO 
Mikroregion Třešťsko nebyl po jeho schválení na Valné hromadě DSO předložen jednotlivým 
členským obcím a toto předložení nebylo doloženo. Návrh na opatření zní, že MITR po schválení 
závěrečného účtu na VH předloží závěrečný účet členským obcím a doloží záznam o jeho 
předložení.

Usnesení 11-12-01/3
VH bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 2011 příloha 
1/VH3/11.
VH přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků příloha 2/VH3/11.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4. Schválení členských příspěvků na rok 2012
Valná hromada projednala výši členského příspěvku pro rok 2012 a doporučuje je ponechat ve 
stejné výši jako v roce 2011 tedy 12,- Kč /osobu. Bez diskuze přijato.

Usnesení 11-12-01/4
VH schvaluje výši členského příspěvku na rok 2012 dle přiloženého návrhu viz. příloha 5/VH3/11 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5. Rozpočet mikroregionu pro rok 2012
Valná hromada byla seznámena s navrženým rozpočtem ve výši příjmů i výdajů 171.000,- Kč. 
Rozpočet příloha 3/VH3/11. Položka 5169 - Nákup ostatních služeb bude mimo jiné použita na: 
DVD - 40.000,- Kč; Program Gordic 10.000,- Kč; Doména www.trestsko.cz 600,- Kč 
Administrativní činnost MAS 24.000,- Kč; a ostatní služby - rezerva 75.900,- Kč.

Usnesení 11-06-02/5
VH schvaluje rozpočet na rok 2012 ve znění přílohy 3 /VH3/11.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

http://www.trestsko.cz
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6. Rozpočtový výhled
Rada MITR předložila VH rozpočtový výhled pro roky 2013 a 2014 dle přílohy 4/VH3/11. 

Usnesení 11-06-02/6
VH schvaluje rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014 ve znění přílohy 4 /VH3/11. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

7. Schválení Směrnice o účetnictví
Na základě změn zákona bylo potřeba zapracovat do naší směrnice změny. Dana Suchá 
okomentovala navržené změny. Eva Požárová navrhla rozšíření bodu 8. o text:
„ Oprávnění ke zřízení účtu a disponování s bankovním účtem má statutární zástupce DSO, 
popřípadě další osoby, které schválí valná hromada MITR. Pro výběr z běžného účtu je potřeba 
podpis 2 osob a razítko MITR.“

Usnesení 11-06-02/7
VH schvaluje aktualizaci Směrnice k zajištění finančního hospodaření DSO - příloha 6/VH3/11- 
upr.
Hlasování: 14 pro, Oproti, 0 se zdržel.

8. Úprava disponentů k bankovnímu účtu
Eva Požárová zjistila, že do této doby bylo zavedeno, že pro výběr v hotovosti z běžného účtu 
postačil jeden podpis a jedno razítko. Navrhla schválit alespoň 3 osoby, které budou mít podpisový 
vzor. Navrhla místopředsedu DSO - Ing. Josefa Bakaje a slečnu Karolínu Čadovou. Pro výběr bude 
třeba vždy dvou podpisů a razítka DSO.

Usnesení 11-06-02/8
VH schvaluje, aby právo disponovat s finančními prostředky na bankovním účtu MITR měli kromě 
předsedy Mikroregionu Třešťsko Ing. Evy Požárové i Ing. Josef Bakaj a Karolína Čadová. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

9. Různé
Eva Požárová vysvětlila postup, jak bude vznikat propagační DVD o Mikroregionu. Každá obec 
bude kontaktována filmařem panem Bednaříkem, který natočí o každé obci cca 2-3minutový film. 
Na DVD bude i 15 minutový film o Mikroregionu a 5 minutový spot bez mluveného slova pro 
propagaci. Pořízení DVD se finančně zajistí ze společného účtu MITR. Jednotlivá DVD si koupí 
jednotlivé obce sami.
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Závěr
V závěru se Ing. Eva Požárová rozloučila s přítomnými členy a poděkovala jim za účast.

V Třešti dne 1. 12. 2011 

Zpracovala: Dana Suchá

Ing. Eva Požárová, předseda DSO

Ověřovatelé zápisu: Luboš Hartl - Jezdovice

Vlastimil Snížek - Kaliště


