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Zápis z jednání 1. Valné hromady Mikroreqionu Třešťsko

Místo konání:
Datum a čas konání:
Přítomno:

Program jednání:

1. Zahájení
2. Představení nových zástupců za jednotlivé obce
3. Volby Rady MITR a pověřené obce
4. Schválení kompetencí Rady MITRu
5. Informace z Rady MITR včetně rozpočtových opatření
6. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2014
7. Schválení členských příspěvků na rok 2015
8. Rozpočet mikroregionu pro rok 2015
9. Rozpočtový výhled mikroregionu 2016 a 2017
10. Schválení disponentů k bankovnímu účtu
11. Projekt „Cestujeme po Regionu Renesance" - schválení Dodatku ke smlouvě o

návratné finanční výpomoci
12. Projekt „Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku" - schválení vzorových smluv
13. Projekt „Strategie rozvoje Regionu Renesance" - komunitní projednání Strategie
14. Různé - diskuze
15. Závěr

Zámecký hotel Třešť
25. listopadu 2014, 15:00 hodin
14 členů - viz prezenční listina (13 členů s hlasovacím právem)

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 MITR. Valná hromada je dle Stanov MITR 
usnášeníschopná. Jako ověřovatele zápisu navrhla Josefa Křepelu (obec Řásná) a Ing. 
Jaroslava Matulu (obec Kostelec), zapisovatelkou navrhla Ing. Zuzanu Pátkovou.

Usnesení 14-11-25A/H1/1
VH schvaluje program jednání 1. Valné hromady, ověřovatele zápisu Ing. Matulu a pana 
Křepelu a zapisovatelku Ing. Pátkovou.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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2. Představení nových zástupců za jednotlivé obce MITRu
Eva Požárová představila a přivítala nové zástupce MITRu za obce:

• Nový Rychnov - Iva Reichová
• Rohozná - Štěpánka Šteflová
• Kaliště - František Szczyrba

Obec Růžená byla zastoupena správcem obce Mgr. Petrem Klímou, který neměl na 
jednání VH hlasovací pravomoc.

Usnesení 14-11-25/VH1/2
VH bere na vědomí nové zástupce těchto výše uvedených obcí.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3. Volba Rady MITRu a pověřené obce svazku
Funkční období současné Rady MITR skončilo a podle Stanov svazku obcí Mikroregionu 
Třešťsko se musí zvolit pověřená obec, kdy se její zástupce stane současně předsedou 
Mikroregionu Třešťsko a nová Rada, celkem pětičlenná, s funkčním obdobím na dva roky. 
Starosta městyse Batelov Ing. Doležal navrhuje pověřenou obcí město Třešť, 
zastupováním Třeště je pověřena místostarostka města Ing. Eva Požárová. Členy Rady 
MITR navrhl obce Hodíce, Kostelec, Batelov a Stonařov. Dle stanov si radní ze svého 
středu volí dva místopředsedy, tato volba proběhne na nejbližším zasedání Rady MITR.

Usnesení 14-11-25/VH 1/3
VH schvaluje pověřenou obec Mikroregionu Třešťsko - Město Třešť.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 14-11-25A/H1/4
VH schvaluje radu Mikroregionu Třešťsko na roky 2014 - 2016 ve složení: 

Ing. Eva Požárová, předseda 
Ing. Josef Bakaj (obec Hodíce)
Ing. Jaroslav Matula (obec Kostelec)
Mgr. Ivan Šulc (městys Stonařov)
Ing. Jiří Doležal (městys Batelov)

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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4. Schválení kompetencí Rady MITRu
Eva Požárová seznámila VH s návrhem kompetencí Rady MITR. Na posledním jednání 
Rady MITR byl návrh zpracován a Rada MITR ho předkládá VH ke schválení.

Usnesení 14-11-25/VH 1/5
VH schvaluje kompetence Rady MITRu, viz příloha 1/VH1/14.

5. Informace z Rady MITR včetně rozpočtových opatření
Eva Požárová informovala, že od poslední VH v červnu proběhlo 5 Rad MITR. Shrnula 
hospodaření MITR za období leden - říjen 2014 viz příloha 2/VH1/14. Informovala o 
proběhlých rozpočtových opatřeních 1. - 3., které reagovaly na finanční toky 
realizovaných projektů.

18. - 22. Rada MITR projednávala dílčí úkoly projektů, které se nyní realizují: „Cestujeme 
po Regionu Renesance", „Strategie rozvoje Regionu Renesance" a „Zkvalitnění třídění 
odpadů na Třešťsku".

18. RM schválila dodavatele mobilního průvodce a www stránek pana Jana Malacha, 
Březník. Dále schválila výběr zpracovatele VŘ na dodávku mobiliáře společnost Stavební 
poradna spol. s.r.o., České Budějovice. Výše zmíněné kroky se vztahují k projektu 
„Cestujeme po Regionu Renesance". Rada MITR také schválila výběr zpracovatele VŘ na 
dodávku kontejnerů v projektu „Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku" společnost 
Energetická agentura Vysočiny, Jihlava.
19. RM schválila doporučení výběrové komise na dodavatele 267 ks kontejnerů ve výši 
1.434.430,80 Kč od firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín.
20. RM doporučila Valné hromadě vzít na vědomí Zprávu o dílčím přezkoumání 
hospodaření. Zrušila VŘ na dodávku mobiliáře, do kterého dorazila pouze 1 nabídka, a 
schválila vypsání nového VŘ na dodávku dřevěných prvků v projektu „Cestujeme po RR“.
21. RM schválila rozpočtovou změnu č. 3, také doporučila schválit Valné hromadě vzor 
„Kupní smlouvy" a „Dohody o poskytnutí kontejnerů", a doporučila schválit cenu za 1 ks 
kontejneru na pokrytí nákladů ve výši 780,- Kč.
22. RM se zabývala přípravou VH, návrhem členských příspěvků, rozpočtu na rok 2015 a 
rozpočtového výhledu, schválila dodavatele mobiliáře v projektu „Cestujeme po RR“ firmu 
pana Ing. Pavla Adamce z Týna nad Bečvou.

6. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2014
VH byla seznámena s provedeným dílčím přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014. 
Při auditu, který se uskutečnil dne 18. 9. 2014, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tedy

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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není nutné přijímat žádná nápravná opatření. Kontrolu provedla Ing. Irena Rezničenková 
za odbor kontroly Krajského úřadu v Jihlavě.

Usnesení 14-11-25/VH 1/6
VH bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 
viz příloha 3/VH1/14.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7. Schválení členských příspěvků na rok 2015
Rada MITR navrhuje ponechat příspěvek na jednoho obyvatele ve stejné výši jako 
doposud. Členové VH MITRu se jednomyslně shodli, že zachovají výši členského 
příspěvku jako v předchozím roce, tedy 12,- Kč na občana.

Usnesení 14-11-25/VH 1/7
VH schvaluje výši členského příspěvku na rok 2015 dle předloženého návrhu, viz příloha 
4/VH1/14.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8. Rozpočet mikroregionu pro rok 2015
Valná hromada byla seznámena s upraveným návrhem rozpočtu a rozebrala jednotlivé 
položky ve výdajové a příjmové části.

Po upřesnění počtu obyvatel MITR k 1. 1. 2014 tvoří příjmovou stránku členské příspěvky 
ve výši 170.472,- Kč (tato částka je oproti původnímu vyvěšenému rozpočtu navýšena), 
dále příjmy z finančních operací v hodnotě 900,- Kč a přijaté nekapitálové příspěvky tvoří 
částka 100,- Kč. Příjem z prodeje kontejnerů se předpokládá ve výši 208.260 Kč.

Rozpočet je sestaven jako schodkový, na výdajové straně představuje podstatnou část 
položka nákup mobiliáře ve výši 1.332.000,- Kč a položka za nákup kontejnerů 620.000,- 
Kč a cyklo mapy 92.000,- Kč. Tyto částky se již nestačí proinvestovat v tomto roce, a proto 
s nimi bude počítáno v roce 2015. Výše ostatních služeb činí 100.000,- 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 3.000,- Kč. Na dofinancování bude použita 
rezerva 1.791.268,-, která vznikla předfinancováním projektu „Cestujeme po RR“ od 
jednotlivých obcích. Rada MITRu doporučila schválit VH rozpočet pro rok 2015 a členové 
VH MITRu neměli k bodu dotazy ani připomínky.

Usnesení 14-11-25A/H1/8
VH schvaluje rozpočet na rok 2015 viz příloha 5A/H1/14-upr.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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9. Rozpočtový výhled pro rok 2016 a 2017
Valná hromada byla seznámena s rozpočtovým výhledem na rok 2016 a 2017.

Usnesení 14-11-25A/H1/9
VH schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 viz příloha 6A/H1/14.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

10. Schválení disponentů k bankovnímu účtu
Rada projednala tento bod a doporučila schválit právo disponovat s finančními prostředky 
na bankovním účtu 3 lidem - Ing. Evě Požárové - předsedkyni, Ing. Josefu Bakajovi - 
Hodíce a Josefu Křepelovi - Řásná. Pro výběr v hotovosti je potřeba podpisu dvou 
disponentů.

Usnesení 14-11-25/VH 1/10
VH schvaluje právo disponovat s finančními prostředky na bankovním účtu MITR pro 3 
osoby - Ing. Eva Požárová - předsedkyně Mikroregionu Třešťsko, Ing. Josef Bakaj - 
Hodice, Josef Křepela - Řásná.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

11. Projekt „Cestujeme po Regionu Renesance" - schválení Dodatku ke smlouvě o
návratné finanční vypomoci

Ing. Požárová informovala přítomné o výstupech projektu „Cestujeme po Regionu 
Renesance", byl vysoutěžen dodavatel mobiliáře, který bude instalován do obcí v průběhu 
března příštího roku. V obcích Batelov, Třešť a Stonařov budou vyznačeny naučné stezky, 
aktuálně proběhlo výběrové řízení na dodavatele cyklomap a skládacích map. 
V návaznosti na projekt zapojené obce zaslaly částky na předfinancování projektu, 
podepsaly smlouvy o návratné finanční výpomoci a po připsání dotace by se obcím 
vracelo 90% z částky. Paní Rezničenková při kontrole hospodaření MITR konstatovala, že 
smlouvy jsou z právního pohledu v pořádku, ale upozornila, že by bylo vhodné přeúčtovat 
finanční výpomoc na jiné položky a upravit smlouvu dodatkem. V rámci zvýšení 
operativnosti v této problematice bude Rada MITR pověřena schválením tohoto dodatku.

Usnesení 14-11-25/VH 1/11
VH pověřuje Radu MITR schválením dodatku č. 1. K návratné finanční výpomoci 
v projektu „Cestujeme po Regionu Renesance".

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

12. Projekt „Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku" - schválení vzorových smluv
Na základě výběrového řízení (VŘ zpracovala EAV Jihlava) byla vybrána firma
ELKOPLAST jako dodavatel kontejnerů na odpad. Smlouva s dodavatelem vejde 
v platnost, až když bude podepsána smlouva se SFŽP. V pondělí 24. 11. 2014 byla na
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MITR zaslána Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí viz 
příloha 7/VH1/14, která je potřeba VH schválit.

Dále předložila Eva Požárová VH MITR návrh „Dohody o poskytnutí kontejnerů" pro 
zapůjčení kompostérů obcím, do té doby budou kontejnery v majetku Mikroregionu. Po 
pěti letech vejde v platnost i „Kupní smlouva" o odprodeji jednotlivým obcím. Po spočítání 
všech nákladů spojených s realizací projektu se navrhuje následnou kupní smlouvou 
„prodávat" kontejner za 780,- Kč / 1ks. Rozpis pro jednotlivé obce bude zaslán paní účetní 
Danou Suchou. Částku si obce schválí ve svých rozpočtech pro rok 2015. Do ceny je 
započítán 10 % podíl na dokrytí dotace a neuznatelné výdaje na zpracování výběrového 
řízení a dotační management atd. Pro smlouvy byl použit vzor z již realizovaného projektu 
„Kompostéry". Tyto materiály projednala Rada MITR a doporučuje schválit, smlouvy i 
cenu.

Usnesení 14-11-25A/H1/12
VH schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí č. 
14215404 dle přílohy 7/VH1/14 v projektu „Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku" a 
pověřuje předsedkyni Evu Požárovou jejím podepsáním.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

VH schvaluje vzor „Kupní smlouvy" dle přílohy 8/VH1/14 a vzor „Dohody o poskytnutí 
kontejnerů" dle přílohy 9/VH1/14.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

VH schvaluje cenu za 1 ks kontejneru na pokrytí nákladů ve výši 780,- Kč dle přílohy 
10/VH1/14.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

13. Projekt „Strategie rozvoje Regionu Renesance" - komunitní projednání Strategie
Ing. Požárová přivítala na jednání paní Lenku Žákovou, zpracovatelku Strategie pro
Mikroregion Třešťsko, aby společně s členy VH komunitně projednali aktuální výstupy 
Strategie. Paní Žáková seznámila přítomné s průběhem práce na Strategii, přiblížila 
přítomným analytickou část a vyzvala je k diskuzi nad SWOT analýzou technické 
infrastruktury, kultury, volnočasových aktivit a dalších oblastí. Paní Žáková požádala 
přítomné o připomínkování Strategie a o zasílání akčních plánů obcí, které budou 
reprezentovat záměry obcí na další plánovací období.

14. Různé - diskuze
Ing. Požárová pozvala členy VH MITR na finální projednání strategií, které vzešly 
z projektu „Strategie rozvoje Regionu Renesance", které se bude konat dne 18. 12. 2014 
v Telči od 9:30 hod. Dále Ing. Požárová nabídla přítomným možnost prezentovat svou 
obec na webovém vyhledávači Seznam a obcím přepošle kontakt pokud by chtěly tuto 
nabídku využít.
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Josef Křepela z pozice ředitele Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. pozval přítomné na 
seminář pro partnery MAS a členy MITRu, který se zaměří na možnosti dotačních titulů, 
kořenové čistírny, optické sítě a mnohé další.

Mgr. Petr Klíma nabídl obcím metodickou pomoc ze strany místní pobočky MV v Jihlavě a 
promluvil i o nových postupech s nakládání s odpady od roku 2015.

15. Závěr
Ing. Požárová poděkovala přítomným za účast na jednání VH a za vzájemnou spolupráci.

V Třešti dne 25. 11.2014

Zpracovala: Ing. Zuzana Pátková

Ing. Eva Požárová, předseda DSO

Mikroregten Třešťsko 
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Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Matula, obec Kostelec

Josef Křepela, obec Řásná




