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Zápis z jednání 3. Valné hromady Mikroreqionu Třešťsko

Místo konání:
Datum a čas konání:
Přítomno:

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace z Rady MITR včetně rozpočtových opatření
3. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2015
4. Schválení členských příspěvků na rok 2016
5. Rozpočet mikroregionu pro rok 2016
6. Rozpočtový výhled mikroregionu 2017 a 2018
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Projekt „Cestujeme po Regionu Renesance"
9. Projekt „Strategie Regionu Renesance"
10. Různé - diskuze
11. Závěr

ad1) Zahájení
V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předsedkyně MITRu přítomné zástupce jednotlivých 
obcí. 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 pana Martina Konečného (obec 
Růžená) a Bohumila Nováka (obec Panenská Rozsíčka), zapisovatelkou navrhla Ing. 
Zuzanu Pátkovou. Přítomní neměli k programu připomínek ani doplnění.

Čeřínek - Horní Hutě 7 
3. prosince 2015 v 16:00 hodin 
10 členů - viz prezenční listina

VH schvaluje program jednání 3. Valné hromady, ověřovatele zápisu pana Martina 
Konečného a pana Bohumila Nováka a zapisovatelku Ing. Pátkovou.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad2) Informace z Rady MITR včetně rozpočtových opatření
Eva Požárová informovala, že od poslední VH v červnu proběhla tři jednání Rady MITR. 
Dále Ing. Požárová shrnula hospodaření MITR za období leden - říjen 2015 viz příloha 
1/VH3/15 a přistoupila k jednotlivým jednání Rady MITR.
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Dne 31. 8. 2015 se konala 7. Rada MITR, v rámci tohoto setkání Rada MITR schválila 
Rozpočtové opatření č. 3., které reagovalo na přeúčtování mobiliáře projektu „Cestujeme 
po Regionu Renesance" z položky 6121 na položku 6122. Tento krok byl zvolen 
v návaznosti na proběhlé dílčí přezkoumání hospodaření krajskou auditorkou Ing. 
Rezničenkovou.

Dne 27. 10. 2015 byla svolána 8. Rada MITR. Stěžejní body jednání spočívaly v přípravě 
Valné hromady MITR, konkrétně s návrhem výše členských příspěvků, rozpočtu na rok 
2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 a 2018. Dále Rada MITR schválila Rozpočtové 
opatření č. 4, které se týkalo vyúčtování projektů „Strategie rozvoje RR“ a „Cestujeme po 
RR“. Byla zúčtována přijatá dotace 5% ze státního podílu MMR pro oba projekty. Dále 
rozpočtové opatření upravuje v rámci projektu „Strategie rozvoje Regionu Renesance" 
přijetí 85 % podílu z fondů přeshraniční spolupráce, ze kterého bude následně provedena 
úhrada půjčky městu Třešť, kterou město poskytlo na předfinancování projektu.

Před jednáním Valné hromady, dne 3. 12. 2015 proběhla 9. Rada MITR, která schválila 
zřejmě poslední letošní Rozpočtové opatření č. 5, tak aby mohla dát i o tomto 
rozpočtovém opatřením VH na vědomí. Toto opatření se týká projektu „Cestujeme po 
Regionu Renesance" a do rozpočtu MITR je zapracován 85 % podíl dotace z ERDF.

Po závěrečném vyúčtování dotace projektu byly obcím vypočítány vratký a doplatky, které 
se vztahují k reálné výši 10 % podílu jednotlivých obcí. Následně budou v prosinci 2015 
obcím vráceny návratné finanční výpomoci v plné výši.

ad3) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2015
VH byla seznámena s provedeným dílčím přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015. 
Při auditu, který se uskutečnil dne 26. 8. 2015, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tedy 
není nutné přijímat žádná nápravná opatření. Kontrolu provedla Ing. Irena Rezničenková 
za odbor kontroly Krajského úřadu v Jihlavě.

Usnesení 15-12-03A/H3/1
VH bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 
viz příloha 2/VH3/15.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad4) Schválení členských příspěvků na rok 2016
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. Celkový příjem představuje 
170.340,- Kč. Ing. Požárová upozornila přítomné, aby platbu zasílali až po novém roce.
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Usnesení 15-12-03A/H3/2
VH schvaluje výši členského příspěvku na rok 2016 dle předloženého návrhu, viz příloha 
3/VH3/15.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad5) Rozpočet Mikroregionu Třešťsko pro rok 2016
Valná hromada MITR byla seznámena s návrhem rozpočtu a rozebrala jednotlivé položky 
ve výdajové a příjmové části.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Po upřesnění počtu obyvatel MITR k 1. 1. 2015 
tvoří příjmovou stránku členské příspěvky ve výši 170.340,- Kč a další položku na příjmové 
části tvoří příjmy z finančních operací ve výši 1.000,- Kč.

Na výdajové části rozpočtu jsou výdaje plánované na zajištění chodu mikroregionu 
zajištění zpracování dat firmou GORDIC, za účetnictví, za doménu webu a na pohoštění. 
Největší část výdajů tvoří položka „Nákup ostatních služeb11 ve výši 144 340,- Kč. Z této 
položky budou hrazeny služby a případně by z ní mohly být použity prostředky na projekty 
MITRu, o kterých se v rámci spolupráce mikroregionu teprve jedná. Rada MITRu 
doporučila schválit VH rozpočet pro rok 2016 a členové VH MITRu neměli k bodu dotazy 
ani připomínky k doplnění rozpočtu.

Usnesení 15-12-03/VH3/3
VH schvaluje rozpočet na rok 2016 viz příloha 4/VH3/15.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad6) Rozpočtový výhled pro rok 2017 a 2018
Valná hromada byla seznámena s rozpočtovým výhledem na rok 2017 a 2018. Odhadnuté 
částky vycházejí z členských příspěvků a dále z předpokládaných výdajů, které se běžně 
opakují. Členové Rady MITR doporučují výhled ke schválení VH.

Usnesení 15-12-03A/H3/4
VH schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 viz příloha 5/VH3/15.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad7) Zpráva kontrolního výboru
Na druhé Valné hromadě MITR, která se konala 22. 6. 2015, byl valnou hromadou zřízen 
Kontrolní výbor MITR. Ing. Požárová zopakovala, že se jedná o 3členný kontrolní orgán 
svazku, jehož členi jsou voleni na období 4 let. Vznik tohoto orgánu reflektoval doporučení 
Krajské úřadu Kraje Vysočina v návaznosti na kontrolu aktualizovaného znění Stanov 
MITR. Za členy Kontrolního výboru byli zvoleni paní Štěpánka Šteflová, pan Josef Křepela 
a pan Bohumil Novák.
Jednání Kontrolního výboru předcházelo VH a Ing. Požárová předala slovo předsedovi KV 
panu Křepelovi. Pan Křepela seznámil přítomné z výstupy z kontroly hospodaření MITR. 
Ke kontrole byly podstoupeny dokumenty k auditu, k rozpočtovým opatřením a kontrolní
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výbor zkontroloval projekty MITRu realizované v roce 2015. Členové KV konstatovali, že 
mikroregion pracuje hospodárně a zápis ze setkání KV tvoří přílohu 6/VH3/15.

Usnesení 15-12-03/VH3/5
VH bere na vědomí předsedy Kontrolního výboru MITR pana Křepely blíže viz příloha 
6/VH3/15.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad8) Projekt „Cestujeme po Regionu Renesance"
Ing. Požárová informovala přítomné o vyúčtování projektu „Cestujeme po Regionu 
Renesance". Realizace projektu byla ukončena v březnu 2015. Následně byla na CRR 
v Brně podána závěrečná zpráva a výdaje mikroregionu byly certifikovány. Na účet MITR 
byl nejprve připsán 5 % podíl z národních zdrojů a tento týden zaslal Leadpartner 85 % 
podíl z ERDF.

Obce si své podíly v projektu předfinancovali a na základě uzavřených smluv je nyní 
potřeba provést vyúčtování. V návaznosti na reálnou výši 10 % podílu jednotlivých obcí 
byly obcím stanoveny vratký a doplatky ze strany MITRu. Dvěma obcím bylo potřeba 
obcím vrátit přeplatek (Třešť 6.079Kč a Hodíce 4.636 Kč) ostatní obce budou muset 
nedoplatek dorovnat (Batelov 3.428Kč, Kostelec 861Kč, Panenská Rozsíčka 2.260, 
Růžená 517Kč, Stonařov 4.150Kč). Paní účetní Dana Suchá připravila pro obce dopis, aby 
uhradily doplatky, a zároveň upřesnila jednotlivým účetním jejich zaúčtování.

V průběhu prosince 2015 bude obcím vrácena návratná finanční výpomoc, která 
představuje 90 % podíl obcí, který sloužil k předfinancování projektu. Ing. Požárová 
zároveň zdůraznila, že kurzovní rozdíly v rámci projektu jdou na vrub MITRu.

Ing. Matula vznesl dotaz, zda už jsou vykalkulovány veškeré prostředky a platby mohou 
proběhnout proti sobě. Ing. Požárová tento postup potvrdila, obcí doplatí, případně se jim 
navrátí 10 % podíl a následně jim bude profinancována částka návratné finanční 
výpomoci.

ad9) Projekt „Strategie Regionu Renesance"
Ing. Požárová informovala přítomné, že projekt „Strategie rozvoje RR“ je ukončen, je 
profinancován a z prostředků 85 % podílů EDRF byla vrácena půjčka na 90% podíl 
v projektu na účet města Třešť.

ad10) Různé - diskuze
Ing. Požárová informovala o nově připravovaných projektech v rámci přeshraniční 
spolupráci společně s ostatními mikroregiony Regionu Renesance. Po konzultaci možných 
projektových záměrů na Kraji Vysočina, byl jako případný projekt vytipován projekt 
zaměřený na cyklostezky a na drobné sakrální památky v území. Jednalo by se o 
zmapování křížků v krajině, božích muk a Ing. Požárová vyzvala přítomné, kteří by měli
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zájem o zapojení se do projektu, aby postupně začali vytipovávat jednotlivé památky a 
případně zjišťovat jejich majitele. Žádost o dotaci bude možné zřejmě podávat zjara 2016.

Dále Ing. Požárová informovala o možném projektu Svazu měst a obcí ČR „Centrum 
sdílených služeb obcí“. V rámci tohoto projektu může být podpořen až 1,5 úvazku na 
zaměstnance MITR, který by pomáhal obcím s administrativou. MITR předběžně vyjádřil 
svůj zájem o zapojení do projektu. Projekt je momentálně ve fázi přípravy projektové 
žádosti a obce MITR budou dále informovány o postupu v rámci projektu. Bližší informace 
o projektu budou zřejmě zjara 2016. Mezi přítomnými byla otevřena diskuze o potřebách 
obcí, nápomocný by byl zaměstnanec ovládající IT, který by pomohl obcím se správou 
webů, s certifikáty nebo datovými schránkami. Zároveň by zástupci obcí MITR ocenili 
pomoc se vkládáním projektových záměrů do jednotného systému a s vyhledáváním 
dotačních možností.

ad11) Závěr
Ing. Požárová poděkovala přítomným za účast na jednání VH a za vzájemnou spolupráci. 
Popřála příjemné prožití adventního času a jednání ukončila.

Na Čeřínku dne 3. 12. 2015

Zpracovala: Ing. Zuzana Pátková

Ing. Eva Požárová, předseda DSO

Ověřovatelé zápisu:

>ec RůženáMartin Koneči

Bohumil NóváJv©b@c-£aaeflská Rozsíčka


