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Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko

25. června 2013 ve Stonařově

Místo konání: Kulturní dům Stonalo v

Datum a čas konání: 25. června 2013, 16. 00 hodin

Přítomno: 7 členů - viz. prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Volba člena rady MITR
3) Informace z rady MITR
4) Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2012
5) Účetní závěrka 2012
6) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012
7) Směrnice 1 / 2013
8) Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2013
9) Informace o projektu „Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Třešťsko"
10) Informace o projektu „Na trasách Regionu Renesance"
11) Informace o projektu „Film regionu Třešťsko"
12) Různé - diskuze
13) Závěr

1. Zahájení

V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předsedkyně MITRu, přítomné zástupce. Zástupci Valné 
hromady MITRu se shodli, že jsou usnášeníschopní a odsouhlasili program. Jako ověřovatele 
zápisu Valná hromada odsouhlasila p. Josefa Křepelu z Řásné a ing. Ivana Šulce ze Stonařova, 
zapisovatelku Danu Suchou.

2. Volba člena Rady Mikroregionu Třešťsko

Člen Rady mikroregionu Třešťsko p. Daňhel za městys Batelov rezignoval, členové mikroregionu 
navrhují ponechat členství městysu Batelov. Zastupitelstvo Batelova určilo, že Batelov bude ve 
svazku zastupovat pan starosta ing. Jiří Doležal.
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Usnesení 13-06-25/1

VH schvaluje za člena rady MITR Ing. Jiřího Doležala.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3. Informace z Rady MITRu

Ing. Požárová informovala členy MITRu o třech uskutečněných radách MITRu.
Osmá rada se konala 15. 3. 2013. Radní byli informováni o průběhu projektu kompostérů. Proběhla 
příprava projektu „Na trasách Regionu Renesance14.
Devátá rada se konala 6. 6. 2013. Hlavním úkolem byla příprava valné hromady, projednání 
závěrečného účtu 2012, seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MITR za 
rok 2012, které provedla auditorka Krajského úřadu kraje Vysočina dne 7. 5. 2013. Bylo schváleno 
rozpočtové opatření č. 1/2013.
Desátá rada MITR se konala před valnou hromadou 25. 6. 2013, rada potvrdila závěry výběrového 
řízení v projektu „Nakládání s bioodpady Mikroregionu Třešťsko11, schválila rozpočtové opatření č. 
2/2013.

4. Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2012

Všechny členské obce obdržely závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2012 k vyvěšení na 
svých úředních deskách jak v písemné tak i v elektronické podobě. Potvrzený účet je potřeba vrátit 
k uložení. Rada účet projednala a doporučila ho schválit.
Ing. Eva Požárová okomentovala jednotlivé položky závěrečného účtu, v roce 2012 se realizoval 
projekt filmu MITR.

Usnesení 13-06-25/2

VH schvaluje závěrečný účet dle přílohy 1/VH6/13 Mikroregionu Třešťsko za rok 2012 bez 
výhrad.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5, Účetní závěrka

Ing. Požárová seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2012 dle přílohy č. 2/VH6/2013. 
Od letošního roku je potřeba schválit i tento dokument. Není dáno vyhláškou, kdo by měl tento 
materiál schvalovat, na doporučení auditorky schválení proběhne na valné hromadě. 
K předkládanému dokumentu, neměl nikdo z přítomných výhrady a Rada MITR doporučila účetní 
závěrku ke schválení Valnou hromadou.
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Usnesení 13-06-25/3

VH schvaluje Účetní závěrku za rok 2012 dle přílohy 2/VH6/2013 .
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012

Konečné přezkoumání hospodaření MITRu za rok 2012 provedl odbor kontroly Krajského 
úřadu v Jihlavě dne 7. 5. 2013, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Výsledek hospodaření MITR za 
rok 2012 je v příloze č. 3/VH6/2013. Kontrolu provedla p. Rezničenková, která velmi kladně 
hodnotila vedení účetnictví MITR p. Suchou. Ing. Požárová informovala členy Rady o budoucí 
povinnosti ustavit tříčlenný orgán, který bude provádět kontrolu účetní závěrky. Ing. Požárová a 
Mgr. Šulc navrhují postupovat v této záležitosti až na základě přesných pokynů z KÚ Vysočina.

Usnesení 13-06-25/4

VH bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2012 dle přílohy 3/VH6/2013.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7. Směrnice 1/2013

Směrnice DSO byla doplněna dle platné legislativy. Ing. Požárová seznámila se změnami směrnice 
1/2013. Najednání členové prošli body, kterých se změny týkají.

Usnesení 13-06-25/5

VH schvaluje Směrnici č. 1 / 2013 dle přílohy 4/VH6/2013.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8. Rozpočtové opatření č. 1 a 2
Ing. Požárová informovala o rozpočtovém opatření č. 1 - přesun mezi položkami - platba správního 
poplatku vztahující se k žádosti o dotaci Na trasách regionu renesance.
Rozpočtové opatření č 2. - na základě rozhodnutí č. 12136084 zadání podpory ze SFZP ve výši 
5 % ze způsobilých výdajů k dotaci na kompostéry. Přesun mezi položkami k žádosti o dotaci Na 

trasách regionu renesance - zpracování a podání žádosti o dotaci firmou Energetická agentura 
Vysočiny.
Usnesení 13-06-25/6

VH bere na vědomí rozpočtové opatření č.l a 2
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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9. Nakládání s bioodpaďv v Mikroregionu Třešťsko
Rada MITR se sešla na 10. Zasedání rady MITR dne 25. 6. 2013 v 15.00 a doporučila VH schválit 

dodavatele v projektu „Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Třešťsko“

Usnesení 13-06-25/7

VH bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodávku 
v projektu „Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Třešťsko“ dle přílohy 5/VH6/13.

VH schvaluje výsledné pořadí firem ve výběrovém řízení na projekt „Nakládání s bioodpady 
v Mikroregionu Třešťsko“:
1. MEVA- BRNO, s.r.o., 24. dubna 428, Želešice
2. ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefanikova 2664, Zlín

VH schvaluje
vzor kupní a výpůjční smlouvy pro projekt „Nakládání s bioodpady Mikroregionu Třešťsko“ dle 
přílohy 6/VH6/13.

VH pověřuje předsedkyni svazku Ing. Evu Požárovu podepsáním smlouvy o dodávce kompostérů 
v projektu „Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Třešťsko“.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

10. Projekt „Na trasách Regionu Renesance“
Ing. Požárová informovala o podání žádosti do projektu Na trasách Regionu Renesance, do které se 

zapojilo Město Třešť, Městys Stonařov a Batelov a obce Kostelec, Panenská Rozsíčka, Růžená, 

Řásná, Hodice. Projekt se týkal vybavení cyklotras, prvky pro děti a seniory. Dne 6. 6. 2013 bylo 

žádost zamítnuta a vrácena k dopracování. Výhrady byly z důvodu nákupu elektrokol. Žádost bude 

v rámci mikroregionů přepracována a doplněna a podána znova v září 2013.

Usnesení 13-06-25/8

VH pověřuje radu MITR podáním projektu „Na trasách Regionu Renesance" do operačního 

programu Česko-rakouská spolupráce do podzimní výzvy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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11. Film regionu Třešťsko
Členové mikroregionu kladně hodnotili film, který se pro regionu Třešťsko podařilo zrealizovat. 
Není vyloučeno, že se provede dodatečné vypálení dalších kusů DVD, protože je na obcích o film 
zájem.

12. Závěr

V závěru se Ing. Eva Požárová poděkovala pořadatelské obci za uskutečnění valné hromady, 
rozloučila se s přítomnými členy a poděkovala jim za účast.

Ověřovatelé zápisu:

V Třešti dne 25.6.2013

Ing. Eva Požárová
předsedkyně DSO

místostarosta obce Řásná

Zpracovala: Dana Suchá


