
Mikroregion Třešťsko
Revoluční 20/1

589 01

Zápis z 2. Valné hromady Mikroreqionu Třešťsko

22. června 2015 v Hodících

Místo konání: Hodíce - kulturní dům

Datum a čas konání: 22. 6. 2015, 16:00 hodin

Přítomno: 14 členů - viz prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z rady MITR
3) Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2014 včetně Zprávy o

přezkoumání hospodaření za rok 2014
4) Účetní závěrka 2014
5) Směrnice 1/2015
6) Aktualizace Stanov Mikroregionu Třešťsko
7) Volba Kontrolního výboru
8) Strategie rozvoje Regionu Renesance
9) Informace o projektu „Cestujeme po Regionu Renesance"
10) lnformace o projektu „Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku"
11) Různé - diskuze
12) Závěr

ad1) Zahájení

V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předseda Mikroregionu Třešťsko, přítomné a 
poděkovala Ing, Bakajovi za vřelé přivítání v Hodících. Členové se shodli, že jsou 
usnášeníschopní a odsouhlasili rozšířený program jednání, který byl doplněn o bod 
5, týkající se Směrnice 1/2015 a dále o bod 7, v rámci kterého budou zvoleni členi 
Kontrolního výboru. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni Ing. Josef Bakaj (obec 
Hodíce) a pan Bohumil Novák (obec Panenská Rozsíčka), zapisovatelkou byla 
schválena Ing. Zuzana Pátková.

(14 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
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Ing, Požárová informovala přítomné o hospodaření MITR za období leden až květen 
2015. Na příjmové stránce je jedná o částku 170 472,00,- Kč, která představuje 
členské příspěvky od obcí MITR), dále se zde objevují příjmy v rámci projektu 
„Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku“, a to konkrétně ve výši 28 688,36,- (dotace 
ze SFŽP) a 487 706,47,- Kč (dotace ze FS) a zároveň příjmy z prodeje kontejnerů 
jednotlivým obcím ve výši 208 260,00,- Kč. Poslední položkou na příjmové straně 
jsou úroky z ČS a ČNB ve výši 482,26,- Kč.

Výdajová stránka je obsáhlejší z důvodů výdajů na projekty MITR. V rámci projektu 
„Cestujeme po Regionu Renesance11 byl proplacen dřevěný mobiliář, který zhotovila 
firma Pavla Adamce ve výši 1 331 423,50,- Kč. Společnosti SHOCart byly proplaceny 
nástěnné a papírové cyklomapy v částce 91 425,00,- Kč. Stavební poradna 
zpracovala zadávací řízení na mobiliář a byla jí uhrazena částka 14 399,00,- Kč.
V rámci tohoto projektu byly dále hrazeny grafické práce ve výši 1625,00,- Kč a 
částka 16 000,- společnosti Místní akční skupina Třešťsko za vedení dotačního 
managementu projektu.

V rámci projektu „Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku11 byla firmě ELKOPLAST 
proplacena faktura na kontejnery ve výši 573 772,32,- Kč. Dále proběhly opakující se 
platby společnosti CORA za doménu a webhosting ve výši 1 731,00,- Kč, společnosti 
GORDIC za účetní závěrku ve výši 1 691,58,- Kč. Společnosti Místní akční skupina 
Třešťsko bylo proplaceno 6 000,- za administrativní činnosti pro MITR a zároveň se 
na výdajové straně objevují bankovní poplatky ve výši 1 256,20,- Kč.

Ing. Požárová ještě shrnula zůstatky na účtech MITR, na účtu u České spořitelny byla 
ke dni 31. 5. 2015 částka 661 247,53 Kč a na účtu u ČNB je k 30. 11. 2014 zůstatek 
ve výši 627,76,- Kč.

V rámci toho bodu Ing. Požárová dále informovala přítomné, že od minulé - 
ustanovující - Valné hromady MITR se uskutečnilo celkem 6 Rad MITR a krátce 
zmínila témata, která byla k projednání.

1. Rada MITR se konala dne 25. 11. 2014, rámci této Rady proběhla volba 
místopředsedů Rady MITR - zvoleni byli Ing. Josef Bakaj a Ing. Jaroslav 
Matula, Dále Rada schválila, v návaznosti na doporučení výběrové komise, 
společnost SHOCart jako dodavatele venkovních a skládacích cyklomap 
v rámci projektu „Cestujeme po Regionu Renesance11.

2. Rada MITR se konala dne 5. 12. 2014 a na programu jednání bylo schválení 
Dodatku ke „Smlouvě o poskytnutí účelové dotace a návratné finanční 
výpomocí na projekt „Cestujeme po Regionu Renesance11, Dodatek vznikl na 
popud paní auditorky Rezničenkové na zaúčtování předfinancování podílů od 
jednotlivých obcích zapojených do projektu.



Mikroregion Třešťsko
Revoluční 20/1 

589 01

3. Rada MITR se konala dne 16. 12. 2014 a předmětem jednání bylo schválení 
Rozpočtové změny č. 5, v rámci které bylo provedeno rozúčtování návratné 
finanční výpomoci dle dodatku ke smlouvě u projektu „Cestujeme po Regionu 
Renesance" a dále pokryla přesun mezi položkami v rámci projektu „Strategie 
rozvoje Regionu Renesance".

4. Rada MITR se uskutečnila 20. 3. 2015 a členové Rady schválili Rozpočtové 
opatření č. 1/2015, které se týká dvou projektů MITR, a to projektu „Strategie 
rozvoje Regionu Renesance" a projektu „Cestujeme po Regionu Renesance".

5. Rada MITR se konala dne 15. 5. 2015, v rámci tohoto jednání bylo schváleno 
Rozpočtové opatření č. 2/2015, které reflektuje došlé platby ze SFŽP v rámci 
projektu „Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku". Dalším tématem jednání 
byly projekty „Cestujeme po Regionu Renesance" a „Strategie rozvoje Regionu 
Renesance", příprava podkladů pro VH a v neposlední řadě také seznámení 
se s aktualizovaným zněním stanov DSO.

6. Rada MITR se konala dne 9. 6. 2015 a na programu jednání bylo projednání 
závěrečného účtu, účetní závěrky 2014 a finálního znění stanov MITR.

ad3) Projednáni Závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko za rok 2014 včetně
Zprávy o přezkoumání hospodaření

Ing. Požárová předala slovo paní účetní Daně Suché, která informovala o položkách 
závěrečného účtu za rok 2014 dle přílohy 1/VH2/15. Paní Suchá ZÚ zpracovala a 
stěžejním projektem bylo pořízení kontejnerů v celkové částce 1 762.340,80- Kč. 
Aktuálně jsou kontejnery v majetku MITRu a po 5 letech se budou vyřazovat a 
převádět do majetku jednotlivých obcí. V roce 2014 byla zpracována Strategie rozvoje 
Regionu Renesance v rámci projektu přeshraniční spolupráce, tento projekt 
předfinancovalo město Třešť ve výši 387 200,00,- Kč. Další projekt, který se v roce 
2014 realizoval, byl projekt „Cestujeme po Regionu Renesance", ten byl avšak 
ukončen až v březnu 2015. Tento projekt si předfinancovali jednotlivé zapojené obce 
V roce 2014 proběhly platby za vyhotovení panelů NS, videosnímku, mobilního 
průvodce, za uskutečnění propagační akce a platby spojené s vyhlášením 
výběrových řízení a dotačním managementem

Dne 1 června 2015 proběhla v sídle MITR kontrola hospodaření. Kontrolu provedl 
odbor kontroly Krajského úřadu v Jihlavě a nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
Kontrolu hospodaření provedla p. Rezníčenková, která velmi kladně hodnotila vedení 
účetnictví MITRu paní Suchou. Rada závěrečný účet a zprávu o přezkoumání 
hospodaření projednala a doporučila oba dokumenty schválit. Zpráva o přezkoumání 
hospodaření je součástí závěrečného účtu a je přiložena v zápise jako příloha 
2/VH2/15.

Obce návrh závěrečného účtu včetně auditu vyvěsily před VH a následně ho předají 
zpět paní Suché k uložení.
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Usnesení 15-06-22A/H2/1

VH schvaluje Závěrečný účet MITR za rok 2014 dle přílohy 1/VH2/15 včetně Zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření 2/VH2/15 a vyjadřuje souhlas celoročním 
hospodařením bez výhrad.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad4) Účetní závěrka 2014

Ing. Požárová předala slovo paní Suché, aby seznámila přítomné s účetní závěrkou 
za rok 2014 dle přílohy 3/VH2/15. Rada MITRu doporučila účetní závěrku ke 
schválení Valnou hromadou a přítomní neměli k předloženému dokumentu výhrady. 
K závěrce se přikládá účast na VH a vyjádření, zda k dokumentu bylo nebo nebylo 
připomínek či dotazů.

Usnesení 15-06-22A/H2/2

VH schvaluje Účetní závěrku za rok 2014 dle přílohy 3/VH2/15 bez výhrad.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad5) Směrnice 1/2015

Paní Dana Suchá představila Směrnici 1/2015 pro rok 2015 dle přílohy 4/VH2/15. 
Poukázala na hlavní změny, které se týkají zvýšení pokladního limitu na 10 000,- Kč. 
Další změna se týká odpisování dlouhodobého majetku, primárně v návaznosti na 
pořízený mobiliář z projektu „Cestujeme po Regionu Renesance". Byl sestaven 
odpisový plán a mobiliář bude na čtvrtletní bázi odpisován K tomu bodu nebylo 
dotazů ani připomínek.

Usnesení 15-06-22A/H2/3

VH schvaluje Směrnici 1/2015 pro rok 2015 dle přílohy 4/VH2/15 bez výhrad.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad6) Aktualizace Stanov Mikroregionu Třešťsko

Ing. Požárová předložila přítomným návrh Stanov MITR dle přílohy 5/VH2/15. 
Původní Stanovy MITR byly zpracovány v roce 2002 a aktualizovaný návrh Stanov 
zpracoval Svaz měst a obcí ČR v rámci projektu „Obce sobě". Stanovy byly
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projednání na jednáních Rady MITR a konzultovány s paní Marešovou z Krajského 
úřadu Kraje Vysočina Stanovy je potřeba nově zapsat u rejstříkového soudu 
v souladu s novým Občanským zákoníkem. Stanovy MITR byly na jednání VH členy 
MITR podepsány. Zástupci členských obcí byli požádáni, aby na nejbližším zasedání 
zastupitelstva obce projednali (vzali na vědomí) aktualizované znění Stanov a doložili 
toto výpisem z usnesení, které zašlou do kanceláře MAS Třešťsko nebo předají Ing. 
Požárové.

Usnesení 15-06-22A/H2/4

VH schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Třešťsko včetně 
přílohy č. 1 (Seznamu členů DSO Mikroregion Třešťsko) dle přílohy 5A/H2/15.

Hlasování: 14 pro, Oproti, 0 zdržel se

ad7) Volba Kontrolního výboru

Paní Marešová (KÚ), v návaznosti na kontrolu aktualizovaného znění Stanov MITR, 
doporučila zřízení 3členného kontrolního orgánu - Rada navrhla do Stanov zanést 
3členný Kontrolní výbor MITR, který bude volen na 4 roky. Přítomní navrhli jako členy 
Kontrolního výboru paní Štěpánku Šteflovou, pana Josefa Křepelu a pana Bohumila 
Nováka.

Usnesení 15-06-22/VH2/5

VH schvaluje členy Kontrolního výboru ve složení paní Š. Šteflová, pan J Křepela a 
pan B. Novák.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad8) Strategie rozvoje Regionu Renesance

Zástupci obcí MITR byli seznámeni s výstupy projektu na minulé VH MITR, kde je 
představili zpracovatelé strategie - společnost Haskoning DHV Czech Republic, spol. 
s r o. V rámci projektu vznikla Strategie pro celé území Regionu Renesance, ale 
zároveň také dílčí strategie pro jednotlivé mikroregiony a velká města Partneři 
projektu se ujednali na společném postupu, a to schválení Strategie rozvoje Regionu 
Renesance na valných hromadách jednotlivých mikroregionu. Projekt byl 
předfinancovaný ze strany města Třešť a byl ukončen v prosinci 2014 Na CRR 
v Brně byla zaslána závěrečná zpráva, která byla odsouhlasena a zcertifikována a 
čeká se na proplacení finančních prostředků.
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Usnesení 15-06-22A/H2/6

VH schvaluje Strategii rozvoje Regionu Renesance dle přílohy 6/VH2/15

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad9) Informace o projektu „Cestujeme po Regionu Renesance1*

Projekt „Cestujeme po Regionu Renesance" byl ukončen až k 31. 3. 2015, 
prodloužení projektu bylo nutné z důvodu opakování výběrového řízení na 
dodavatele mobiliáře Mezi hlavní výstupy projektu patří osazení dřevěným 
mobiliářem podél trasy GWRR, vyznačení 3 naučných stezek, pořízení videosnímku, 
mobilního průvodce, skládacích cyklomap, byly zorganizovány propagační akce, atd. 
Bylo zpracováno vyúčtování projektu, aby tyto podklady mohly být zaslány 
k následné certifikaci na CRR v Brně.

Ing. Požárová předala přítomným propagační materiály - propagační DVD s filmy se 
všemi zapojenými mikroregiony a jedním celkovým snímkem pro celý RR a také 
tištěné skládací cyklomapy území RR. Dále Ing. Požárová požádala přítomné, aby se 
zamysleli nad možnostmi dalšího projektu přeshraniční spolupráce, což se prozatím 
její jako jediný zdroj prostředků na podporu cestovního ruchu.

ad10) Informace o projektu „Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku“

Projekt OPŽP „Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku" je zdárně ukončen a do 
celkem 18 obcí MITR a MAS Třešťsko byly zajištěny kontejnery 1100L. Ze strany 
SFŽP a FS již dorazily finanční prostředky na účet MITR.

ad11) Různé - diskuze

Ing. Požárová informovala přítomné o možnosti „Kotlíkové dotace". Prozatím Kraj 
Vysočina zjišťuje zájem na dotace na pevná paliva, plynové kotle a čerpadla. Na 
stránkách kraje jsou k naleznutí bližší informace o tomto projektu, který je plánován 
na 3 roky pro domácnosti s dotací ve výši 70 %.

Ing. Matula vznesl dotaz ohledně číslování pořadí valných hromad, potažmo zda 
číslování setkání nemá nadále vzestupně pokračovat namísto číslování od začátku 
po každé ustanovující VH. Toto bude prověřeno.

Na setkání nebyly vzneseny další podněty k diskuzi.



Mikroregion Třešťsko
Revoluční 20/1

589 01

ad12)Závěr

Ing, Požárová poděkovala přítomným za účast, za milé přivítání v Hodících a jednání 
ukončila.

Zpracovala: Ing. Zuzana Pátková

Ing. Eva Požárová

předseda Mikroregionu Třešťsko

V Třešti dne 22. 6 2015


