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Příprava na GDPR 

25. května 2018 vejde v účinnost Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Toto nařízení nařizuje všem obcím a jim zřizovaným 
příspěvkovým organizacím pověřence pro ochranu 
osobních údajů. 
Na základě zájmu většiny obcí bude pověřence vykonávat 
Mikroregion Třešťsko prostřednictvím Centra společných 
služeb.  
 

Mikroregion Třešťsko se rozrostl o další obec 
 

Valná hromada Mikroregionu Třešťsko schválila na konci 
března vstup nové členské obce do DSO. Dvacátou obcí se 
stala obec Vílanec. 
 

Úspěšný projekt „Předcházení vzniku bioodpadu 
prostřednictvím domovního kompostování 

v Mikroregionu Třešťsko“ 
 

Mikroregion Třešťsko, který úspěšně získal z Operačního 
programu životního prostředí dotaci na pořízení 
kompostérů do domácností na území mikroregionu. 

Centrum společných služeb v současné době připravuje 
jednotlivé smlouvy na kontejnery, aby mohly být předány 
do jednotlivých domácností. 

 

Školení účetních NNO 
 

 
 
Na konci února MITR prostřednictvím Centra společných 
služeb uspořádal pro účetní nevládních neziskových 
organizací školení. Školení se uskutečnilo v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Třešti.  
Školitelka Ing. Dana Vankeová své školení zaměřila na 
témata, kterými byly účetní závěrka a daňové přiznání za 
rok 2017, aktuální informace ke změnám v zákoně o 
účetnictví a zákoně o daních z příjmů za rok 2017 a pro rok 
2018. 



 

 

 

Činnost Centra společných služeb 

 
 
Mikroregion Třešťsko je jedním z 83 zapojených DSO do 
projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 
meziobecní spolupráce", zkráceně také "Centra společných 
služeb" (CSS). V rámci těchto zapojených DSO je v projektu 
celkem 1662 obcí, které využívají služeb CSS. 
 
Za dobu trvání projektu naše CSS uskutečnilo 862 aktivit. 
Velkou měrou jsou využívány služby z oblasti hospodaření 
s obecním majetkem. Naše CSS nabízí pomoc v oblasti 
právních vztahů k nemovitostem a pomáhá obcím 
s vyřizováním převodů nemovitého majetku od A do Z.  
Obcím dále pomáháme mj. s monitoringem dotačních 
titulů a se zpracováním žádostí o dotace. 
 
Rovněž zaznamenáváme zvyšující se počet aktivit, které 
byly uskutečněny přímo pro občany. Jednalo se především 
do pomoc s vyplňováním daňových přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí či k dani z nemovitých věcí, ale i 
formulace žádostí na konkrétní úřady. 
 
Nabídka veškerých služeb je zveřejněna na webových 
stránkách Mikroregionu Třešťsko. Centrum společných 
služeb rovněž spravuje a provozuje facebookovou skupinu 
Akce a dění v Třešti a okolí, kde členy skupiny seznamuje 
s aktualitami a kulturním děním v regionu. 

 
 
 

www.trestsko.cz 
www.facebook.com/trestsko 

 

 
 
 

Kalendář akcí v dubnu 2018 
 
TŘEŠŤ 
1. 4. VELIKONOČNÍ BADMINTONOVÝ TURNAJ 
Turnaj smíšených dvojic. Městská sportovní hala od 15.00 
hod. Pořádá TJ Orel Třešť. 
 
12. 4. SPOLEČNÝ KONCERT ZUŠ TŘEŠŤ A ZUŠ TŘEBÍČ 
Kulturní dům od 18.00 hod. Pořádá ZUŠ Třešť ve spolupráci s 
Městem Třešť. 
 
13. 4. SELSKÝ ROZUM 
Promítání dokumentárního filmu a následná beseda s tvůrci 
dokumentu v Kině Máj Třešť od 18.00 hod. Pořádá Alternativa 
Pro. 
 
19. 4. SLAVNOSTNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU 
Kulturní dům od 18.00 hod. Pořádá ZUŠ Třešť. 
 
22.–27. 4. KAŠPÁRKOVA ROLNIČKA 
6. ročník přátelského setkání loutkářských souborů z Vysočiny 
a okolí. KD Třešť. Program na plakátu. Pořádá DS Karla Čapka 
Třešť - loutkáři za podpory Města Třešť. 
 
28.–29. 4. KATEŘINSKÁ POUŤ 
Bohoslužba v kostele sv. Kateřiny Sienské v neděli v 10.00 a 
18.00 hod. Atrakce a stánkový prodej po celý víkend na 
náměstí T. G. Masaryka. Pořádá Římskokatolická farnost Třešť 
a TJ Slavoj Eurotech Třešť za podpory Města Třešť. 
 
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC S LAMPIÓNOVÝM PRŮVODEM 
Průvod vychází v 17.30 hod. od kulturního domu na bývalý 
zimní stadion, kde je připraven kulturní a zábavný program 
pro děti a dospělé. Pořádá TJ Slavoj Eurotech Třešť za 
podpory Města Třešť. 
 
1. 5. OSLAVY SVÁTKU PRÁCE 
Náměstí T. G. Masaryka od 13.00 hod. Projev, soutěže a hry 
pro děti. Pořádá Městský výbor KSČM Třešť a DS Jana Lišky při 
TJ Sokol Třešť. 
 
2. 5. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU 
Zámecký hotel v 18.00 hod. Pořádá ZUŠ Třešť. 
 
LOVĚTÍN 
7. 4. OKOLO ZUDOVA VRCHU 
Jubilejní 20. ročník štafetového závodu horských kol 4–
členných (muži, smíšené štafety) nebo 3–členných (ženy, 
junioři) družstev. Alternativně je možno startovat i jako 
jednotlivec (hlavně v žákovských kategoriích). Pořádá Okolo 
Zudova vrchu a TJ Růžená. 
 
 
 



 

 

 

TŘEŠTICE 
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Od 19.00 hodin. Pořádá SDH Třeštice. 
 
HODICE  
30. 4. ČARODĚJNICE V HODICÍCH 
Čarodějnice v Hodicích se letos odehrávají na více místech. A 
tentokrát poprvé u nově opraveného rybníka zvaného 
Kubičák. Pořádá Obec Hodice. 
 
 

 

Pozvánky na kulturní a sportovní dění v mikroregionu 

zveřejňujeme na webových stránkách 

www.trestsko.cz/pozvanky nebo ve facebookové 

skupině s názvem Akce a dění v Třešti a okolí. 


