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Zápis z jednání 7. Valné hromady Mikroregionu Třešťsko

4. prosince 2013 v Ceili 

Místo konání: Kulturní dům Cejle

Datum a čas konání: 4. prosince 2013,14 hodin

Přítomno: 14 členů - viz prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z Rady MITR
3) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2013
4) Schválení členských příspěvků na rok 2014
5) Rozpočet mikroregionu na rok 2014
6) Rozpočtový výhled mikroregionu na rok 2015 a 2016
7) Schválení dodatku č.l ke Směrnici 1/2013
8) Projekty Mikroregionu Třešťsko
9) Různé

10) Závěr

adl) Zahájení

Úvodem přivítala předsedkyně MITRu Ing. Eva Požárová přítomné členy na jednání Valné 
hromady MITRu a seznámila je s programem jednání. Členi VH MITRu se shodli, že jsou 
usnášeníschopní a schválili program jednání. Jako ověřovatelé zápisu byli odsouhlaseni: p. 
Křepela (Řásná) a p. Novák (Panenská Rozsíčka). Jako zapisovatelka Ing. Pátková.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ing. Požárová informovala přítomné, že od minulé VH se uskutečnily celkem 3 Rady MITRu a 
krátce zmínila témata, která byla k projednání. První z nich, 11. Rada MITRu, se konala 10. 
září 2013. Přítomní byli informováni o průběhu projektu „Kompostéry", Rada schválila 
předložené dokumenty k projektu, o letních prázdninách proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele kompostérů (firma MEVA) a v září se kompostéry rozdávaly občanům. Podíl od 
obcí představoval částku 244 400,- Kč. Přislíbená dotace byla připsána na účet ve výši
1.693.007.70, - Kč, čímž se projekt uzavírá. Rada MITR schválila podání dvou projektů, a to 
„Cestujeme po Regionu Renesance" a „Strategie Regionu Renesance" ve spolupráci 
s ostatními mikroregioy.

12. Rada MITRu se uskutečnila 1. 10. 2013 a Rada schválila smlouvu ze Státního fondu 
životního prostředí a rozpočtové opatření č. 3. / 2013, které zohlednilo přesné částky 
vyúčtování dotace na kompostéry a přesnou částku vlastního podílu od občanů.

13. Rada MITRu se konala 21. 11. 2013, na které byli členové Rady MITRu seznámeni 
s návrhem rozpočtu 2014, rozpočtovým opatřením č. 4 / 2013, členskými příspěvky pro rok 
2014, rozpočtovým výhledem na roky 2015 a 2016, dodatkem č. 1 ke směrnici 1 /2013, 
zprávou auditora o přezkoumání hospodaření a s třemi projekty letošního roku. Provedla se 
celkem 4 rozpočtová opatření, která zohlednila přesné částky za projekt „Kompostéry" a také 
se v rozpočtu objevil nákup služeb za sepsání žádosti o dotaci na projekty „Cestujeme po RR" 
a „Strategie RR". Ing. Požárová shrnula hospodaření MITRu, kdy příjmy tvořily 170 028,- Kč za 
členské příspěvky, MAS Třešťsko splatila půjčku ve výši 300 000,- Kč a úroky ve výši 418,- Kč. 
Firmě Cora bylo zaplaceno za doménu, firmě Gordic - za roční uzávěrku a účetní program. 
Částka 6 000,- Kč se platí čtvrtletně MAS Třešťsko a sepsání dotace k projektu „Na trasách 
RR" vyšlo na 10 000,- Kč. Na příjmové straně rozpočtu částka 1 937 407, 70,- Kč přestavuje 
součet dotace na kompostéry a vybraný podíl od občanů, na straně výdajové faktura na 
kompostéry od firmy MEVA ve výši 1 794 420,- Kč. Dále částka 111.070,- Kč Energetické 
agentuře Vysočiny za zpracování žádosti, management a výběrové řízení a faktura ve výši
31.917.70, - Kč ze strany MAS Třešťsko za zpracování dotazníkového šetření, přípravu a tisk 
smluv pro jednotlivé uživatele kompostérů. Zůstatek MITRu na účtu u České spořitelny je 
501 636,80 Kč a na účtu u České národní banky 102,70,- Kč. Finančního hospodaření za 
letošní rok bylo hodnoceno kladně a k tomuto bodu nebyly další dotazy nebo připomínky.
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ad 3) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2013

Ing. Požárová informovala přítomné o dílčím přezkoumání hospodaření, které za období 1.1. 
2013 až 31. 10. 2013 provedla Ing. Irena Rezničenková za odbor kontroly KÚ v Jihlavě. 
Výsledkem přezkoumání bylo konstatování, že v hospodaření DSO Mikroregion Třešťsko 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky - viz příloha 1/VH7/13. Rada MITRu vyslovila poděkování 
p. účetní Daně Suché za pečlivé vedení účetnictví MITRu.

Usnesení 13-12-04/1
VH bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 2013 
příloha 1/VH7/13.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 4) Schválení členských příspěvků na rok 2014

Rada MITRu navrhuje ponechat členské příspěvky ve výši 12,- Kč na obyvatele. Částky pro 
jednotlivé obce vychází z údajů o počtu obyvatel získaných z webových stránek ČSÚ platné 
k 1. 1. 2013. Příspěvek na rok 2014 je splatný k31. 3. 2014 na uvedený účet - viz příloha 
2/VH7/13.

Usnesení 13-12-04/2
VH schvaluje výši členských příspěvků 12,- Kč/osoba na rok 2014 dle přiloženého návrhu viz 
příloha 2/VH7/13.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 5) Rozpočet mikroregionu na rok 2014

Ing. Požárová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2014 - viz příloha 3/VH7/13. 
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a příjmovou stránku tvoří členské příspěvky ve výši 
169 716,- Kč, příjmy z finančních operací v hodnotě 1000,- Kč a přijaté nekapitálové 
příspěvky tvoří částka 100,- Kč. Na výdajové straně představuje podstatnou část položka 
nákup ostatních služeb, konkrétně 150 216,- Kč (ostatní služby, program Gordic, 
administrativní činnost MAS, mzda pro p. účetní Suchou), dále ostatní osobní výdaje tvoří 
částka 10 000,- Kč, výdaje za pohoštění představují 8 000,- Kč a na služby peněžních ústavů je 
počítáno s částkou 2 500,- Kč. V rozpočtu nejsou zohledněny dva projekty mikroregionu, a to 
„Cestujeme po Regionu Renesance" a „Strategie Regionu Renesance". Rada MITRu 
doporučila schválit VH rozpočet pro rok 2014 a k bodu nebyly dotazy či připomínky.
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Usnesení 13-12-04/3
VH schvaluje rozpočet Mikroregionu Třešťsko na rok 2014 dle přiloženého návrhu - viz 
příloha 3/VH7/13.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 6) Rozpočtový výhled mikroregionu na rok 2015 a 2016

Ing. Požárová seznámila členy VH s rozpočtovým výhledem na roky 2015 a 2016 - viz příloha 
4/VH7/13. Rozpočtový výhled je zpracovaný ve stejném režimu jako rozpočet. Pro oba dva 
roky platí, že předpokládané příjmy tvoří primárně členské příspěvky ve výši 171100,- Kč a 
identickou částku na straně druhé představují běžně se opakující výdaje. Bez další diskuze. 
Rada materiál projednala a doporučuje jej ke schválení.

Usnesení 13-12-04/4
VH schvaluje rozpočtový výhled mikroregionu na rok 2015 a 2016 dle přiloženého návrhu - 
viz příloha 4/VH7/13.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 7) Schválení dodatku č.l ke Směrnici 1/2013

Dodatek č. 1 ke směrnici 1 / 2013 vznikl v reakci na novelu zákona o účetnictví obcí (§ 4 odst. 
8 Zákona o účetnictví, § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášku č. 220/2013 Sb., o 
schválení účetní závěrkyja stanovuje zásady pro schvalování účetní závěrky. Dodatek zároveň 
upravuje výčet dokladů pro zpracování závěrky a náležitostí protokolu o schválení či 
neschválení závěrky. Rada dodatek důkladně projednala a doporučuje jej ke schválení, viz 
příloha 5/VH7/13.

Na jednání Rady MITRu bylo konstatováno, že Stanovy svazku obcí Mikroregionu Třešťsko 
jsou již zastaralé, a proto se musí připravit Stanovy nové, které by se měly schvalovat na další 
plánované VH. Řešení v podobě dodatku bylo prodiskutováno s p. Marešovou z KÚ a také na 
zasedání 13. Rady MITRu, kde bylo navrženo, aby se orgánem schvalujícím účetní závěrku 
stala Valná hromada MITRu. Ta schválí závěrku nejpozději do 30. 6. roku následujícím po 
roce, za který se závěrka schvaluje.

Usnesení 13-12-04/5
VH schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici 1 / 2013 dle přiloženého návrhu - příloha 5/VH7/13.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel



ad 8) Projekty Mikroregionu Třešťsko

„Cestujeme po Regionu Renesance" a „Strategie Regionu Renesance" jsou projekty Regionu 
Renesance, který byl připraven čtyřmi mikroregiony. Konkrétně Mikroregionem Třešťsko, 
Telčsko, Dačicko a Jemnicko. Projekty jsou podané v rámci OP ČR - Rakousko a bude na ně 
poskytnuta dotace 85% z fondů EU a 5% z národních zdrojů. Zbylých 10% budou financovat 
mikroregiony.

Výstupem projektu „Strategie RR" bude strategie celého území RR a zároveň strategie 
pro MITR. Pro Mikroregion Třešťsko byla strategie zpracována v roce 2002, některé projekty 
již byly realizované, a proto je potřeba dokument aktualizovat i v návaznosti na nové 
programovací období let 2014 - 2020. Podíl MITRu přestavuje částka 387 200,- Kč a je stejná 
i pro ostatní mikroregiony. Ing. Požárová sdělila přítomným, že celý projekt předfinancuje 
město Třešť. Městu Třešť se finance vrátí z připsané dotace ve výši 90%. Zbylý podíl uhradí 
MITR z vlastních finančních prostředků.

Projekt „Cestujeme po RR" vychází ze stejných podmínek jako první projekt a bude na 
něj poskytnuta dotace ve výši 90%. Do projektu se zapojilo 9 obcí z Mikroregionu Třešťsko, 
konkrétně Třešť, Čenkov, Salavice, Batelov, Hodice, Kostelec, Panenská Rozsíčka, Růžená a 
Stonařov. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na částku 2 283 000,- Kč a každá 
obec si předfinancuje svůj podíl. Projekt navazuje na cyklostezky vedoucí do Rakouska, na 
cyklostezkách budou umístěny mobiliáře a stojany s cyklomapami. Toto platí pro všechny 
zapojené obce. V obcích Batelov, Stonařov a Třešť budou vyznačeny naučné stezky. MITR a 
ostatní mikroregiony následně zastřeší propagaci projektu, konkrétně vícejazyčné 
propagační materiály, webové stránky, mobilního průvodce pro chytré telefony a propagační 
videosnímek. Oba projekty musí být ukončeny k 31.12. 2014.

Usnesení 13-12-04/6
VH bere na vědomí podání projektů „Cestujeme po RR" a „Strategie RR" do OP Česko - 
Rakouská spolupráce.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 13-12-04/7
VH pověřuje Radu MITRu prováděním výběrových řízení a realizací projektů „Cestujeme po 
RR" a „Strategie RR"

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 13-12-04/8
VH pověřuje Ing. Evu Požárovou k podpisu smluv bezprostředně týkajících se projektů.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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ad 9) Různé

P. Křepela informoval přítomné, že ihned bude následovat Společná schůze zakladatelů a 
členů MAS, na kterou pozval i zástupce obcí, které nejsou členy MAS Třešťsko. Zdůraznil také 
navazující přednášky p. Boudy z EAV ohledně nakládání s odpady z pohledu obcí nebo 
prezentaci Ing. Kacetla o internetovém mapovém serveru pro obce.

ad 10)Závěr

Ing. Požárová se rozloučila s přítomnými členy, poděkovala jim za účast a popřála jim pěkné 
prožití vánočních svátků. Dále poděkovala starostce obce Cejle za poskytnuté zázemí 
v místním kulturním zařízení.

Ing. Eva Požárová 
předsedkyně DSO 
místostarostka města Třešť

Ověřovatelé zápisu:

V Cejli dne 04. 12. 2013 
Zpracovala: Ing. Zuzana Pátková


