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Zápis z 8. Valné hromady Mikroregionu Třešťsko

19. června 2014 v Batelově

Místo konání: Batelov - sál hasičské zbrojnice

Datum a čas konání: 19. 6. 2014,15:00 hodin

Přítomno: 12 členů - viz prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z rady MITR
3) Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2013
4) Účetní závěrka 2013
5) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013
6) Informace o projektu „Cestujeme po Regionu Renesance"
7) Informace o projektu „Strategie rozvoje Regionu Renesance"
8) Informace o projektu „Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku"
9) Rozpočtové opatření č. 2
10) Různé - diskuze
11) Závěr

1) Zahájení

V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předseda Mikroregionu Třešťsko, přítomné a poděkovala Ing. 
Doležalovi za vřelé přivítání v Batelově. Členové se shodli, že jsou usnášeníschopní a odsouhlasili 

program jednání, který byl doplněn o bod 9, týkající se rozpočtového opatření č. 2. Jako ověřovatelé 
zápisu byli určeni pan Luboš Hartl (obec Jezdovice) a pan Bohumil Novák (obec Panenská Rozsíčka), 
zapisovatelkou byla schválena Ing. Zuzana Pátková.

2) Informace z Rady MITR

Ing. Požárová informovala přítomné o hospodaření MITR za období leden až květen 2014. Příjmy jsou 
ve výši 169.838,61 Kč (jsou tvořeny příspěvky od obcí), výdaje 141.985,- Kč (jedná se o výdaje na 
projekty „Strategie rozvoje RR","Cestujeme po RR" a o opakující se platby společnosti Gordic či
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úhradu za webhosting). Na účtu u České spořitelny byla ke dni 31. 5. 2014 částka 525.680,- Kč. Dále 

informovala, že od minulé VH se uskutečnily celkem 4 Rady MITRu a krátce zmínila témata, která byla 
k projednání.

14. Rada MITR se konala dne 25. 3. 2014, na programu jednání byly projekty „Strategie rozvoje RR" a 
"Cestujeme po RR". U obou projektů byla s Místní akční skupinou Třešťsko, o.p.s podepsána smlouva 
o poskytování služeb, jejímž předmětem je řízení dotačního managementů těchto projektů. V rámci 
projektu „Cestujeme po RR" byla podepsána smlouva o dílo s panem Jiřím Bednaříkem, který zhotoví 
propagační videosnímek pro všechny 4, do projektu zapojené, mikroregiony. Energetická agentura 
Vysočiny zpracovala zadávací dokumentaci na VŘ, které se týká zhotovení tabulí pro naučné stezky, 
tisk cyklomap a propagačních materiálů. Výběrové řízení bylo specifikováno i na zpracovatele 
strategie u projektu „Strategie rozvoje RR". Projednávaly se i projekty „Zkvalitnění třídění odpadů na 
Třešťsku" a „Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Třešťsko", více informací viz bod 8.

15. Rada MITR se uskutečnila dne 28. 4. 2014 a členové rady schválili výběr uchazeče na zpracování 
strategie („Strategie rozvoje RR"). Zpracovatelem strategie bude společnost HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s.r.o.

Předmětem jednání 16. Rady MITRu, konané dne 20. 5. 2014, bylo schválení doporučení hodnotící 
komise na dodavatele tabulí k NS, cyklomap a propagačních materiálů. Vybrána byla společnost Dobrý 
důvod s.r.o. Dalším bodem bylo schválení Rozpočtového opatření č. 1, kterým se v rozpočtu 
zohlednilo zapojení MITRu do projektů „Strategie rozvoje RR" a "Cestujeme po RR".

17. Rada MITRu se sešla dne 5. 6. 2014 a zabývala se dokumenty, které předkládá ke schválení na 8. 
valné hromadě.

3) Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2013

Ing. Požárová předala slovo paní účetní Daně Suché, která informovala o položkách závěrečného účtu 
za rok 2013 dle přílohy 1/VH8/14. Paní Suchá ZÚ zpracovala a stěžejním projektem bylo pořízení 
kompostérů v celkové částce 1 794.420,- Kč. Aktuálně jsou kompostéry v majetku MITRu a po 5 letech 
se budou vyřazovat do majetku jednotlivých občanů. Rada dokument projednala a doporučila 
závěrečný účet schválit. Potvrzený účet je potřeba předat paní Suché k uložení.

Usnesení 14-06-19/1

VH vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2013 bez výhrad.

VH schvaluje Závěrečný účet MITR za rok 2013 dle přílohy 1/VH8/14.

Mikroregion Třešťsko

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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4) Účetní závěrka 2013

Ing. Požárová seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2013 dle přílohy 2/VH8/14. Od loňského 
roku se schvaluje tento dokument valná hromada. K závěrce se přikládá účast na VH a k dokumentu 
nebylo připomínek/dotazů.

Usnesení 14-06-19/2

VH schvaluje Účetní závěrku za rok 2013 dle přílohy 2/VH8/14 bez výhrad.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Mikroregion Třešťsko

5) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013

Konečné přezkoumání hospodaření MITRu za rok 2013 provedl odbor kontroly Krajského úřadu 
v Jihlavě dne 22. 5. 2014, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Výsledek hospodaření MITR za rok 2013 
tvoří přílohu 3/VH8/14. Kontrolu hospodaření provedla p. Rezničenková, která velmi kladně hodnotila 
vedení účetnictví MITRu paní Suchou. Smlouvy k projektu „Nakládání s bioodpady na Třešťsku" 
provedla JUDr. Labudová. Do konce měsíce června musí být podán návrh, kdo bude provádět audit 
hospodaření MITRu za rok 2014, navržen bude opět KÚ.

Usnesení 14-06-19/3

VH bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2013 dle přílohy 3/VH8/14.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

6) Informace o projektu „Cestujeme po Regionu Renesance"

Ing. Požárová informovala o průběhu projektu a dílčích krocích při realizaci projektu „Cestujeme po 
Regionu Renesance" (OP Rakousko - ČR). Do projektu je zapojeno 9 obcí, a to Třešť, Stonařov, 
Batelov, Hodice, Růžená, Panenská Rozsíčka a Kostelec. Výstupem projektu bude především vybavení 
cyklotras mobiliářem, vyznačení 3 naučných stezek a další aktivity. Každá obec zapojená do projektu 
si svůj podíl předfinancuje. Tento podíl je vypočítán dle podané žádosti o dotaci a je součástí smlouvy 
o předfinancování. Částky jsou ošetřeny v rozpočtové změně č. 2 (viz bod 9). Smlouva byla rozeslána 
zapojeným obcím (Třešť, Stonařov, Batelov, Hodice, Růžená, Panenská Rozsíčka, Kostelec), které 
zašlou prostředky na předfinancování projektu Mikroregionu Třešťsko do konce července 2014. 
Všechny obce projednají a schválí smlouvu ve svých zastupitelstvech. Přepokládaný termín platby za 
dodávku mobiliáře, vzhledem k vývoji VŘ, připadá nejspíše na měsíc září. Z tohoto důvodu je 
dostatečný časový prostor na schválení smluv v jednotlivých zastupitelstvech. Zaúčtování prostředků 
návratné výpomoci a společný postup budou konzultovat účetní jednotlivých obcí s paní Suchou, 
účetní MITRu.
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Usnesení 14-06-19/4

VH schvaluje VZOR „Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci" se zapojenými obcemi na 
kofinancování projektu „Cestujeme po Regionu Renesance" dle přílohy 4/VH8/14 s obcemi Třešť, 
Stonařov, Batelov, Hodice, Růžená, Panenská Rozsíčka, Kostelec.

VH schvaluje přijetí návratné finanční výpomoci dle tabulky předpokládaných podílů v projektu: 

Předpokládaný podíl jednotlivých obcí v projektu za Mikroregion Třešťsko (PP2)

Mikroregion Třešťsko

dotace 90% kofinancování 10%

Třešť (Čenkov, Salavice) 820 000 Kč 738 000 Kč 82 000 Kč
Batelov 617 000 Kč 555 300 Kč 61 700 Kč
Hodice 103 000 Kč 92 700 Kč 10 300 Kč
Kostelec 52 000 Kč 46 800 Kč 5 200 Kč
Panenská Rozsíčka 87 500 Kč 78 750 Kč 8 750 Kč
Růžená 52 500 Kč 47 250 Kč 5 250 Kč
Stonařov 388 000 Kč 349 200 Kč 38 800 Kč
Mikroregion Třešťsko 163 000 Kč 146 700 Kč 16 300 Kč
Celkové náklady projektu 2 283 000 Kč

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7) Informace o projektu „Strategie rozvoje Regionu Renesance"

Ing. Požárová informovala o průběhu projektu „Strategie rozvoje Regionu Renesance" (OP Rakousko - 
ČR). Na konci měsíce dubna proběhlo vyhodnocení nabídek výběrového řízení na zpracovatele 
strategie a vybrána byla společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o.

Platbu na realizaci projektu bude financovat pouze město Třešť, se kterým byla za tímto účelem 
uzavřena smlouva o zápůjčce mezi městem Třešť a Mikroregionem Třešťsko, viz příloha 6/VH8/2014. 
Město Třešť zapůjčí 387 200,- Kč - tedy 90% částky, Mikroregion Třešťsko investuje zbývajících 10%. 
Po připsání dotace bude městu Třešť částka vrácena. Dále předala slovo Ing. Drastichové, která má 
projekt na starost.

Ing. Drastichová referovala, že prozatím proběhla 2 setkání se zástupci společnosti HaskoningDHV 
Czech Republic, spol. s.r.o. Stěžejní částí projektu budou dotazníková šetření, zástupci společnosti 
budou přímo oslovovat respondenty na ulici, dotazníky budou také na veřejných místech a rozesílat se 
budou i elektronické formuláře. Výstupem projektu bude strategie pro celé území Regionu Renesance
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a také strategie pro Mikroregion Třešťsko, jelikož stávající dokument je z roku 2002 a je potřeba ho 
aktualizovat. Poslední třetí částí bude strategie pro největší města Regionu Renesance, v našem 
případě pro město Třešť. Návrh poslední zmíněné strategie pro město Třešť obdrželi manažeři 
projektu dne 19. 6. 2014 a tento materiál bude podstoupen připomínkování. Ing. Drastichová 
požádala přítomné o spolupráci, ať již v dotazníkové části projektu či ve fázi připomínkování. Projekt 
je nastaven do konce roku 2014, a proto není prostor na přílišnou časovou prodlevu ve vzájemné 
komunikaci.

Usnesení 14-06-19/5

VH schvaluje přijetí návratné půjčky ve výši 387.200,- Kč od města Třešť na předfinancování projektu 
Strategie Regionu Renesance.

VH schvaluje Smlouvu o zápůjčce s městem Třešť dle přílohy 5/VH8/14.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Mikroregion Třešťsko

8) Informace o projektech Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku

Mikroregion Třešťsko a Místní akční skupina Třešťsko společně podali žádost na kontejnery 1100L do 
výzvy programu OPŽP - oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Žádost byla podána 
v dubnu letošního roku a do projektu se zapojilo 18 obcí. Prozatím čekáme na další informace ohledně 
vývoje tohoto projektu, který bude spíše záležitostí roku 2015. Projekt „Nakládání s bioodpady 
v Mikroregionu Třešťsko" byl zdárně ukončen, závěrečné vyhodnocení projektu bylo doručeno dne 
10. 6. 2014.

9) Rozpočtové opatření č. 2

Ing. Požárová informovala o potřebě zanesení příspěvků na předfinancování projektů „Cestujeme po 
RR" do rozpočtu MITRu, viz tabulka dle přílohy 6/VH8/14. Paní Suchá připravila tabulku pro účetní, 
aby správně zaúčtovaly investiční a neinvestiční položky. Tabulka bude účetním rozeslána přes email.

Usnesení 14-06-19/6

VH schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy 6/VH8/14.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrže! se

10) Různé - diskuze

Na setkání nebyly vzneseny další podněty k diskuzi, popř. k projednání.
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11)Závěr

Ing. Požárová poděkovala přítomným za účast a za práci v mikroregionu za uplynulé 4 roky. Dále 
popřála přítomným mnoho štěstí v podzimních komunálních volbách. Ing. Požárová následně 
poděkovala za příjemné zázemí a občerstvení v Batelově. Ing. Doležal vyjádřil svoje poděkování Ing. 
Požárové za práci pro MITRu.

Zpracovala: Ing. Zuzana Pátková

Ing. Eva Požárová 

předseda Mikroregionu Třešťsko

Ověřovatelé zápisu:

Luboš Hartl

starosta obce Jezdovice

Bohumil Novák

starosta obce Panenská Rozsíčka

V Třešti dne 19. 6. 2014


