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Zápis z 6. valné hromady Mikroregionu Třešťsko 

16. května 2017 v Třešti 

Místo konání:   Třešť – Kulturní dům 

Datum a čas konání:  16. 5. 2017, 16:00 hodin 

Přítomno:    11 členů – viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

1) Zahájení  
2) Informace z rady MITR, včetně rozpočtových opatřeních 
3) Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2016 včetně Zprávy o 

přezkoumání hospodaření za rok 2016  
4) Účetní závěrka 2016 
5) Informace o projektu „Centra společných služeb“ – 3. setkání starostů 

- zpráva o činnosti CSS  
- analýza přínosů a její závěry 
- ověření spokojenosti s poskytovanými službami  
- navýšení úvazku a schválení dodatku ke smlouvě 

6) Projekt „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování 
v Mikroregionu Třešťsko“ 

7) Projekt přeshraniční spolupráce „Vítejte v zemi přírodního a kulturního dědictví, 
Regionu Renesance“ 

8) Diskuze - různé 
9) Závěr  

 

1) Zahájení 

V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předseda Mikroregionu Třešťsko, přítomné 
členy MITR. Dále přivítala pana Ing. Bc. Roberta Zemana – experta na komunikaci 
DSO v projektu CSS. Omluveni jsou zástupci Kostelce, Hodic, Panenské Rozsíčky.  
Program by schválen bez doplnění. Plnou moc má E. Požárová od Ing. Matuly z 
Kostelce. Členové se shodli, že jsou usnášeníschopní. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Josef Křepela (obec Řásná) a pan Mgr. 
Ivan Šulc (městys Stonařov), zapisovatelkou byla navržena Mgr. Olga Hlochová.    

(11 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
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2) Informace z rady MITR 

V rámci tohoto bod Ing. Požárová nejdříve informovala přítomné o hospodaření 
MITRu od ledna do dubna 2017.  

Na příjmové stránce se jedná o příspěvky od členských obcí MITR a úroky na 
bankovních účtech ČS a ČNB. Příjmy v projektu CSS.  

Výdajová stránka obsahuje opakující se platby – mzdy v projektu CSS, náklady na 
nájem a energie kanceláře, společnost GORDIC za účetní závěrku, se na výdajové 
straně objevují bankovní poplatky. Uskutečnily se tři semináře – na financích je to 
vidět jak na příjmech, tak výdajích.  

Ing. Požárová ještě shrnula zůstatky na účtech MITR, na účtu u České spořitelny byla 
částka 889 175,15 Kč a na účtu u ČNB je zůstatek ve výši 203,80 Kč.  

V rámci toho bodu Ing. Požárová dále informovala přítomné, že od minulé prosincové 
Valné hromady MITR se uskutečnily celkem dvě rady MITR a krátce zmínila témata, 
která byla projednána.  

17. rada MITR se konala dne 26. 1. 2017. Rada schválila rozpočtové opatření 
1/2017, které bylo nutno provést, protože obec Suchá byla přijata jako nový člen 
DSO. V příjmové části byl navýšen členský příspěvek o 3.870, -Kč, tato částka byla 
na straně výdajů přidána k položce služeb. Byl diskutován připravovaný přeshraniční 
projekt a projekt CSS.  

18. rada MITR se konala dne 13. 4. 2017. Rada schválila rozpočtové opatření 
2/2017, které bylo nutno provést z důvodů konání dvou školení, která připravil Tomáš 
Burian jako „projekty“ Centra společných služeb. Prvního školení pro účetní 
neziskových organizacích se zúčastnilo 20 účetních a druhého školení se zúčastnilo 
25. dubna 2017 16 účetních obecních úřadů. V příjmové části se na položce „příjmy 
z poskytování služeb“ zařazuje účastnický poplatek ve výši 20.500Kč. Ve výdajové 
části je mzda přednášející p. Kozová DPP ve výši 10.000Kč, nájemné sálu 1.800,-, 
platba lektorky Vankové 6.050,- Kč a občerstvení 2.200Kč.  

Radní také projednali dnešní předložené materiály závěrečného účtu, auditu a účetní 
závěry – vše za rok 2016. 

Na této radě se diskutovalo o připravovaných projektech, o kterých bude hovořeno 
v následujících bodech našeho jednání.  
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3) Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2016 včetně Zprávy o 
přezkoumání hospodaření 

Dne 23. února 2017 proběhla v sídle MITR kontrola hospodaření. Kontrolu provedl 
odbor kontroly Krajského úřadu v Jihlavě Ing. Irena Rezničenková. Nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky. Paní kontrolorka velmi kladně hodnotila vedení účetnictví 
a chválila paní D. Suchou. Rada závěrečný účet v příloze 1/VH6/17 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/VH6/17.  

Podklady byly zaslány elektronicky v předstihu k nastudování. Ing. Požárová krátce 
přiblížila jednotlivé položky závěrečného účtu. 

Obce návrh závěrečného účtu včetně auditu za rok 2016 vyvěsily před VH a následně 
ho předají zpět paní Suché k uložení.  

K tomuto bodu nebylo dotazů ani připomínek.  

Usnesení 17-05-16/VH6/1 

VH schvaluje Závěrečný účet MITR za rok 2016 dle přílohy 1/VH6/17 včetně Zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření 2/VH6/17 a vyjadřuje souhlas celoročním 
hospodařením bez výhrad.  

                                                                Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

4) Účetní závěrka 2016 

Ing. Požárová seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2016 dle přílohy 
3/VH6/17. Dokumenty byly opět elektronicky zaslány k nastudování. Rada MITRu 
doporučila účetní závěrku ke schválení Valnou hromadou a přítomní neměli 
k předloženému dokumentu připomínky ani výhrady. K závěrce se přikládá účast na 
VH a vyjádření, zda k dokumentu bylo nebo nebylo připomínek či dotazů.  

Usnesení 17-05-16/VH6/2 

VH schvaluje Účetní závěrku za rok 2016 dle přílohy 3/VH6/17 bez výhrad.  

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se  
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5) Informace o projektu „Centrum společných služeb“ 

Ing. Požárová informovala přítomné o téměř ročním provozu projektu Svazu města a 
obcí s pracovním názvem „Centrum společných služeb“. Jednání VH MITR se 
zúčastnil zástupce SMO Ing. Robert Zeman, který stručně přiblížil fungování projektu 
za dobu trvání 10 měsíců v rámci celé republiky. 

Dále požádala zaměstnance CSS, aby zhodnotili uplynulých 10 měsíců. Ing. Burian 
provedl přítomné připravenou prezentací, která mapovala dosavadní činnost centra – 
počet aktivit, aktivita jednotlivých obcí v rámci projektu, zhodnotil zorganizovaná 
školení pro účetní, seznámil s analýzou přínosů. Ze strany zástupců obcí byla 
vznesena kladná hodnocení s průběhem projektu a rozsahem činností centra. 

E. Požárová informovala, že od počátku projektu bylo avizované možné navýšení 

úvazku pro pracovníky CSS. Nyní „Svaz měst a obcí ČR“ přišel s nabídkou, že 

aktivita, na kterou by bylo možné navýšit úvazek, se jeví „společensky odpovědné 

zadávání veřejných zakázek“. Je nabízen úvazek 0,6 je cca 18 000 Kč brutto. Je 

možné několik variant, např. zaměstnat někoho nového anebo navýšit stávající 

úvazky. Maximální úvazek jednoho zaměstnance může činit 1,3. Pracovníci budou 

na nové aktivity proškoleni. Schválení a podepsání dodatku musí proběhnout do 

června 2017. Termín ukončení projektu se nemění. Proběhla diskuze, že by bylo 

vhodné této nabídky SMO využít. Pracovníci dostali za úkol prověřit možnost, jak 

aktivity pro obce zpoplatnit. I když není možné překročit příjem větší než spoluúčast 

v projektu. Radní souhlasili s navýšením úvazku. Příspěvek MITR v projektu by 

potom měl činit měsíčně 9.600 s DPH.  

 

Usnesení 17-05-16/VH6/3 

VH schvaluje uzavřením dodatku č.1 „Smlouvy o vzájemné spolupráci“ se Svazem 
měst a obcí při realizaci projektu viz příloha 4/VH6/17 

VH schvaluje finanční zajištění spoluúčasti – povinného podílu v projektu 

VH pověřuje Evu Požárovou podepsáním dodatků k pracovním smlouvám s Mgr. 
Olgou Hlochovou a s Ing. Tomášem Burianem pro navýšení úvazků na 1,3 úvazku. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se  
 

 



                      Mikroregion Třešťsko 

      Revoluční 20/1 

              589 01  

 

6) Projekt „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního 
kompostování v Mikroregionu Třešťsko“ 

10. května 2017 MITR obdržel zprávu, že byl úspěšný v projektu na předcházení 

vzniku bioodpadu. Žádost zpracovala EAV, která pro nás také připraví výběrové 

řízení a autorský dozor. Zapojeno je do projektu 12 obcí. Budou pořízeny kompostéry 

o objemu 0,8m3 42ks, 1,05m3 498 ks, 1,1m3 12 ks. Dále z dotace budou uhrazeny 

také práce na výběrovém řízení, zpracování žádosti a manažerské řízení. Dotace 

byla uznána v celkové výši 2.194 204,32 Kč. Vlastní podíl 15% a odměnu EAV 

celkem ve výši 355 680,60 Kč musí uhradit koneční příjemci kompostérů. Předání 

koncovým uživatelům proběhne stejným způsobem jak v předchozích projektech, kdy 

s nimi byly uzavírány dvě smlouvy – výpujční a kupní. Během prázdnin se uskuteční 

výběrové řízení a na podzim by mohla být dodávka kompostérů realizována.  

Usnesení 17-05-16/VH6/4 

VH schvaluje k provedení výběrového řízení a manažerské řízení Energetickou 
agenturu Vysočiny, Jihlava v projektu „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím 
domovního kompostování v Mikroregionu Třešťsko“.  

VH pověřuje radu MITR k provedení kroků k realizaci výběrového řízení na 
dodavatele kompostérů, výběrem dodavatele kompostérů.  

VH pověřuje Evu Požárovou podepsáním smlouvy s vítězným uchazečem na 
dodávku kompostérů.  

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se  
 

7) Projekt přeshraniční spolupráce „Vítejte v zemi přírodního a kulturního 
dědictví, Regionu Renesance“ 
 

Příprava této žádosti byla hodně komplikovaná a přinášela mnohé problémy. Ostatní 

projekty byly mnohem jednodušší na zpracování žádosti. Název projektu se 

několikrát změnil. Na základě mnoha doporučení kontrolorů proběhlo i nespočetně 

faktických změn v projektu. Mikroregion Třešťsko byl zvolen jako vedoucí partner 

projektu (LP). Tomáš Burian zpracoval finální žádost. Překlady by měl zajišťovat 

Zukunftsraum Thayaland. Požadavky jednotlivých mikroregionů do žádosti si 

zajišťuje každý partner sám. Projekt je výsledkem dlouhé společné práce 

mikroregionů Jemnicko, Dačicko, Telčsko, Třešťsko a Akademie věd na České 

straně a Zukunftsraum Thayaland a ASTEG. Projekt má za cíl zhodnotit společné 
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místní přírodní a kulturní dědictví v prostoru řeky Dyje. Termín podání žádosti o 

dotaci byl 21. dubna 2017. Dotace 90 % - spoluúčast žadatele 10%.  

Bylo projednáno, že si každá obec nebo město svoji část předfinancuje stejným 

způsobem, jak to bylo u projektu Cestujeme po Regionu Renesance.  

Projekt je zaměřen na 4 oblasti – 1. řeka Dyje, 2. bylinkové zahrady a arboreta, 3. 

expozice tradic, 4. zaniklá místa.  

Doba trvání projektu od XI.2017 do IV. 2021 (42 měsíců) 

Celkové výdaje za všech 7 partnerů projektu byly ve výši 1.593.213,52 €. 

Celkové výdaje v projektu za Mikroregion Třešťsko celkem 228.160€. Jednotlivé 
aktivity si předfinancuje město Třešť a obec Rohozná a Panenská Rozsíčka. V části, 
kterou bude financovat Mikroregion Třešťsko 62.280€ (celkové výdaje za MITR) jsou 
převážně výdaje na mzdy, kancelář a cestovné 49.280 € – zajistíme tím udržitelnost 
mezd pracovníka a bude uhrazeno fungování kanceláře (nájem, energie atd.).  Dále 
výdaje na výběrová řízení, publicity, úhrada přípravy žádosti – 10.000€. Sdílené 
společné propagační aktivity – putovní výstava, propagační materiály, hra pro turisty 
– 8.000€. 

Město Třešť –celkem 145.320€ 

Expozice betlémářství "ROK BETLÉMÁŘE" – 88.500 € - 2.212.500Kč. Z projektu 
vznikne expozice betlémů v bývalé škole na náměstí – opravy vnitřních prostor, v 
přízemí bude vstupní expozice.  

Bylinkové arboretum všech smyslů "BÝT VODOU" – 56.820€ - 1.420.500Kč. 
Vybudování bylinkového arboreta BÝT VODOU, bude zaměřeno na poznávání všech 
smyslů. Je situováno do blízkosti potoka. Myšlenka vody, se zde objevuje v několika 
detailech. Bude vytvořena relaxační a odpočinková zóna; herní a pobytový prostor 
pro všechny kteří si chtějí hrát.  

Rohozná - naučná stezka "DOLOVÁNÍ STŘÍBRA" - osm zastavení 11.200€. Obec 
chce ukázat návštěvníkům unikátnost geologického podloží obce Rohozná, kde se 
ve 13. století těžilo stříbro.  V obci Rohozná vznikne 8 zastavení naučné stezky a dvě 
odpočinková místa (2x set - dvě lavičky a stůl).  

Panenská Rozsíčka - naučná stezka k prameni moravské Dyje - 4.360€. Bude zde 
vybudována naučná stezka z obce Panenská Rozsíčka se třemi zastaveními a s 
odpočinkovým místem u pramene. 
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Usnesení 17-05-16/VH6/5 

VH bere na vědomí informace o podání Projekt přeshraniční spolupráce „Vítejte 
v zemi přírodního a kulturního dědictví, Regionu Renesance“. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se  

 

ad 8) Různé – diskuze 

V rámci tohoto bodu nebyly další podněty k diskuzi.  

 

ad 9) Závěr 

Ing. Požárová poděkovala přítomným za účast, pozvala přítomné na občerstvení a 

jednání ukončila. 

Zpracovala: Mgr. Olga Hlochová  

 

            Ing. Eva Požárová 

           předseda Mikroregionu Třešťsko 

 

Ověřovatelé zápisu:    

    

  

      Josef Křepela      Mgr. Ivan Šulc 

        místostarosta obce Řásná                       místostarosta městyse Stonařov 

V Třešti dne 16. 5. 2017 


