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Zápis z jednání 5. Valné hromady Mikroregionu Třešťsko

Místo konání.
Datum a čas konání:
Přítomno:

Program jednání:

1) Zahájení
2) Volba členů rady, předsedy a dvou místopředsedů
3) Informace z Rady MITR, včetně rozpočtových opatření
4) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2016
5) Schválení členských příspěvků pro rok 2017
6) Rozpočet MITR pro rok 2017
7) Zpráva kontrolního výboru
8) Rozpočtový výhled 2017-2019 - nový bod programu
9) Přijetí nového člena do MITR - obec Suchá - nový bod programu
10) Projekt - Centrum společných služeb
11) Projekt „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování 

v Mikroregionu Třešťsko"
12) Projekt přeshraniční spolupráce „Kameny historie Regionu Renesance"
13) Diskuze - různé
14) Závěr

Bezděkov - Qranch
14. prosince 2016 v 16:00 hodin
13 - viz. prezenční listina

Ad 1) 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 paní Štěpánku Šteflovou (obec 
Rohozná) a Bohumila Nováka (obec Panenská Rozsíčka), zapisovatelkou navrhla Mgr. 
Olgu Hlochovou. Dále si dovolila do programu zařadit dva nové body 8) Rozpočtový 
výhled 2017 - 2019 a 9) Přijetí nového člena do MITR - obec Suchá. Dále bez diskuze.

VH schvaluje program jednání 5. Valné hromady, ověřovatele zápisu paní Štěpánku 
Šteflovou a pana Bohumila Nováka a zapisovatelku Mgr. Hlochovou.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad 2) Volba členů rady, předsedy a dvou místopředsedů
Eva Požárová informovala přítomné, že je nutno provést volbu členů rady MITRu. Minulé 
volby proběhly podle starých stanov, tyto volby již musí být v souladu s novými stanovami. 
Je tedy nutno zvolit 1 předsedu, 2 místopředsedy a zbývající 2 členy rady.
Z řad členů bylo navrženo, aby byli opětovně zvoleni současní členové rady.

Usnesení 16-12-14/VH5/8
VH schvaluje Radu MITR na období 2016 - 2018 ve složení:
Předseda - Ing. Eva Požárová (místostarostka Třeště)
Místopředseda - Ing. Josef Bakaj (starosta Hodíc),
Místopředseda - Ing. Jaroslav Matula (starosta Kostelce
Členové rady: Ing. Jiří Doležal (starosta Batelova), Mgr. Ivan Šulc (místostarosta 
Stonařova).

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 3) Informace z Rady MITR včetně rozpočtových opatření
Eva Požárová informovala, že od poslední 4. VH 2. 6. 2016 proběhla čtyři jednání Rady 
MITR.
Dále Ing. Požárová shrnula hospodaření MITR za období červen - listopad 2016 viz 
příloha 1/VH5/16 a přistoupila k jednotlivým jednání Rady MITR.

Dne 17. 6. 2016 se konala 12. Rada MITR - výběrové řízení na pracovníky Centra 
společných služeb. Kdy byly otevřeny obálky a zájemci o pozice manažera a specialisty, 
byly pozvání na ústní pohovor - druhé kolo.

Dne 26. 7. 2016 byla svolána 13. Rada MITR. Bylo schváleno rozpočtové opatření 1/2016. 
Opatření se týkalo především mzdových záležitostí zaměstnanců (hrubá mzda, sociální a 
zdravotní pojištění), nájemné kanceláře a výdaje za služby s tím spojené (elektřina, 
poplatky za telefon apod.)

Dne 23. 9. 2016 se konala 14. Rada MITR v nové kanceláři MITR. Informace o proběhlém 
přezkoumání hospodaření MITRu za 1. pololetí roku 2016 odborem kontroly Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, v rámci kterého nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Pouze byla 
vznesena ústní výtka vůči obcím za nedodržování 15denní lhůty zveřejňování 
závěrečného účtu na úředních deskách obecních úřadů.
Projekty - Destinační management, Geopark Vysočina (národní síť geoparků), Seminář o 
turistickém značení pro obce s Regionem Karlštejnsko, výjezdní seminář.
10. 10. 2016 vyhořela budova staré polikliniky v Třešti - místnost kanceláře MITR byla 
zcela vytopena, naštěstí nebyly žádné velké škody na majetku MITR, ale kancelář 
nefunguje.

Dne 16. 11. 2016 se konala 15. rada MITR. Bylo schváleno 2. rozpočtové opatřením, které 
bylo nutno provést v souladu s projektem CSS - přeúčtování částek na školení



Revoluční 20/1 
589 01 Třesť

Mikroregion Třešťsko

zaměstnanců CSS a převedení částky na spoluúčast v projektu na účet právní služby 
v souladu s metodickým pokynem.
Dalším projednáváním byla - příprava VH, členské příspěvky pro rok 2017, návrh rozpočtu 
pro rok 2017, projekt CSS.

Dnes 14. 12. 2016 se uskutečnila 16. rada MITR. Bylo schváleno 3. rozpočtové opatření, 
které zohledňuje projekt Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku. Tento projekt byl ukončen 
v říjnu 2014. Za závěrečnou zprávu je potřeba uhradit z položky „služeb11 EAV 30.250,- Kč. 
Za organizační pomoc (výdej kontejnerů, příprava smluv apod.) bylo domluveno s MAS 
Třešťsko 267ks x 37,50 Kč = 10.012,50 Kč. Byl proveden přesun 5000Kč z občerstvení na 
položku „služby školení11.

Ad 4) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2016
VH byla seznámena s provedeným dílčím přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016. 
Při auditu, který se uskutečnil dne 20. 9. 2016, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tedy 
není nutné přijímat žádná nápravná opatření. Kontrolu provedla Ing. Irena Rezničenková 
za odbor kontroly Krajského úřadu v Jihlavě. Pouze byla vznesena ústní výtka vůči obcím 
za nedodržování 15denní lhůty zveřejňování závěrečného účtu na úředních deskách 
obecních úřadů. Rada MITRu doporučila Valné hromadě vzít na vědomí Zprávu o 
přezkoumání hospodaření za první pololetí 2016.

Usnesení 16-12-14A/H5/1
VH bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 
viz příloha 2/VH5/16.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5) Schválení členských příspěvků na rok 2017
Rada MITR navrhla VH zvýšit příspěvek na jednoho obyvatele ve výši 15 Kč. Obce za tuto 
částku získávají nadstandartní služby od pracovníků CSS. Rada tuto částku navrhuje i 
z důvodu toho, aby nebyly čerpány úspory minulých let a aby bylo možné zajistit 
udržitelnost projektu v posledním roce projektu. Ing. Požárová upozornila přítomné, aby 
platbu zasílali až po novém roce nejdéle do konce března 2017.

Usnesení 16-12-14A/H5/2
VH schvaluje výši členského příspěvku 15,- Kč/na 1 obyvatele na rok 2017 dle 
předloženého návrhu, viz příloha 3/VH5/16.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6) Rozpočet Mikroregionu Třešťsko pro rok 2017
Eva Požárová seznámila VH MITR s návrhem rozpočtu na rok 2017 a rozebrala jednotlivé 
položky ve výdajové a příjmové části. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Nepočítá se 
zapojením rezerv.
Příjmová část rozpočtu zahrnuje příjmy od obcí - členské příspěvky a příjmy ze Svazu 
měst a obcí ČR v rámci projektu CSS na mzdy zaměstnanců 712.800,- Kč. Po upřesnění
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počtu obyvatel MITR k1. 1. 2016 tvoří příjmovou stránku členské příspěvky ve výši 
212.355,- Kč a další položku na příjmové části tvoří příjmy z finančních operací ve výši 
1.000,- Kč.
Největší výdajovou část rozpočtu tvoří platy zaměstnanců CSS 532.000,-Kč včetně 
povinných sociálních 133.000,-Kč a zdravotních pojištění 48.000,-Kč pojištění. Další větší 
položkou je podíl v projektu - právní služby v projektu CSS 79.900,- Kč. Dále ostatní 
služby, ostatní osobní výdaje, nákupy DDHM a materiálu, nájemné za kancelář včetně 
nákladů na služby spojené s provozem, cestovné, pohoštění atd.

Usnesení 16-12-14A/H5/3
VH schvaluje rozpočet Mikroregionu Třešťsko na rok 2017 viz příloha 4/VH5/16.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7) 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 proběhlo 12. 12. 2016 a Ing. Požárová předala slovo 
předsedovi KV panu Křepelovi. Pan Křepela seznámil přítomné s výstupy z kontroly 
hospodaření MITR. Ke kontrole byly podstoupeny dokumenty k auditu, k rozpočtovým 
opatřením a kontrolní výbor zkontroloval projekty MITRu realizované v roce 2016. Členové 
KV konstatovali, že mikroregion pracuje hospodárně a zápis ze setkání KV tvoří přílohu 
5/VH5/16.

Usnesení 16-12-14A/H5/4
VH bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru MITR viz příloha 5/VH5/16.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Ad 8) Rozpočtový výhled pro rok 2017 a 2019
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 doporučili výhled ke schválení VH.

Usnesení 16-12-14/VH5/5
VH schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 viz příloha 6/VH5/16.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 9) Přijetí nového člena MITR
O členství v DSO projevila zájem obec Suchá žádostí k rukám předsedkyně Ing. Evy 
Požárové. Přítomná místostarostka Věra Svěráková představila obec přítomným členům
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MITR, informovala je o obci, kulturních památkách, místních částech a také o důvodech 
proč by ráda obec do svazku přistoupila.
O přijetí projevil zájem i městys Dolní Cerekev, který vstup do svazku projedná na svém 
nejbližším zastupitelstvu.

Usnesení 16-12-14A/H 5/6
VH schvaluje přijetí obce Suchá do dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Třešťsko

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Projekt „Centrum společných služeb"

Ing. Požárová předala slovo Ing. Tomáši Burianovi, který formou prezentace seznámil 
přítomné s aktivitami Centra společných služeb. Prezentace obsahovala přehled 
uskutečněných aktivit pro jednotlivé obce, způsob propagace fungování centra (webové 
stránky, Facebook, zpravodaj), plánované a rozpracované projekty a informace o sdílení 
aktivit mezi jednotlivými mikroregiony.

Zástupci obcí byli požádáni o vyplnění dotazníků, ve kterých měli zhodnotit činnost centra 
a rozsah poskytovaných služeb. Dotazníků bylo rozdáno 10, vráceno 10 a v obou 
případech vyšly průměrné známky 1,5.
Eva Požárová apelovala na všechny obce, aby služeb v co největší míře využívali. 
Pracovníci CSS musí každého čtvrt roku splnit 120 aktivit pro obce.

Ad 11) Projekt „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního
kompostování v Mikroregionu Třešťsko"
Ing. Požárová informovala, že Mikroregion Třešťsko podal žádost o dotaci na pořízení 
kompostérů pro obce MITR a MAS Třešťsko. Projekt začala připravovat MAS Třešťsko, 
ale nebyla vhodným žadatelem.
Žádost na projekt ve výši 2,194.204,- Kč byla podána na konci listopadu 2016.

Usnesení 16-12-14A/H5/7
VH bere na vědomí informaci o podání žádosti prostřednictvím MITR.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 12) Projekt přeshraniční spolupráce „Kameny Regionu Renesance"

Eva Požárová informovala o možnosti připravit nový přeshraniční projekt ve spolupráci 
s ostatními mikroregiony Regionu Renesance a partneři z Rakouska. Termín podání bude 
přibližně duben 2017. Leadpartnerství v projektu by tentokrát měl převzít Mikroregion 
Třešťsko. Prozatím není známa alokace projektu. Eva Požárová seznámila přítomné s 
myšlenkou projektu - viz příloha 7A/H5/16 a vyzvala obce, ať promyslí možné zapojení do 
projektu s jednotlivými aktivitami. Naskýtá se možnost například zapojit obec Rohozná 
s naučnou stezkou apod.
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Usnesení 16-12-14A/H5/7
VH bere na vědomí informaci o přípravách přeshraničního projektu RR.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 13) Různé - diskuze
• Štěpánka Šteflová (Rohozná) se zajímala o možnosti pořídit hromadně PENB, Ing. 

Burian (CSS) slíbil prověření zájmu u všech členských obcí s možností vybrat 
vhodného zpracovatele.

• Dále byl vznesen dotaz na prověření povinnosti mít revize kotlů na TP - Ing. Burian 
přislíbil zaslání informačního mailu s podrobnostmi.

• Ing. Matula (Kostelec) nabídnul možnost zajištění výjezdního semináře v některé 
partnerské obci či mikroregionu - termín jaro nebo podzim.

Ad 14) Závěr
Ing. Požárová poděkovala přítomným za účast na jednání VH a za vzájemnou spolupráci.
Popřála příjemné prožití adventního času a jednání ukončila.

V Bezděkově dne 14. 12. 2016

Zpracovala: Mgr. Olga Hlochová

Ing. Eva Požárová, předseda DSO

Ověřovatelé zápisu:

Štěpánka Štetiova, ooec Rohozná

Bohumil ř Dzsíčka
/


