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Zápis z 2. valné hromady Mikroreqionu Třešťsko

6. června 2019 v Novém Rychnově

Místo konání: Nový Rychnov - Sázava

Datum a čas konání: 6. 6. 2019, 16:00 hodin

Přítomno: 13 členů - viz prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení
2) Informace z Rady MITR
3) Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko za rok 2018 včetně zprávy o 
přezkoumání hospodaření
4) Účetní závěrka 2018
5) Projekt „Centrum společných služeb" - 7. setkání starostů 
schválení dodatku k pokračování projektu CSS
6) Projekty

- projekt přeshraniční spolupráce - Regionem Renesance proti proudu času
- projekt životního prostředí MŽP - Třídění v MITR a DSO Nová Lípa
- projekt OPZ 92. výzva - Strategické plánování v Mikroregionu Třešťsko

7) Schválení darování turistické mapy městu Třešť - schválení darovací smlouvy
8) Výzva k blokádě lokalita Čertův Hrádek - bez jaderného úložiště
9) Diskuze
10) Různé - vystoupení hostů
11) Závěr

1) Zahájení
V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předseda Mikroregionu Třešťsko, přítomné 
členy MITR. Poděkovala paní starostce Reichlové za uspořádání valné hromady na 
území obce Nový Rychnov a dále o obohacení programu o společný výšlap na 
poutní místo Křemešník. Dále přivítala zástupce Krajského pozemkového úřadu a 
Ing. Roberta Zemana ze SMOČR. Omluveno je pět zástupců z Batelova, Hladova, 
Jezdovice, Jihlávky a Kostelce. Valná hromada je usnášeníschopná. Jako 
ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Josef Křepela (obec Řásná) a Martin Konečný 
(obec Růžená), zapisovatelkou byla navržena Mgr. Olga Hlochová. Ing. Požárová 
navrhla schválit program, ověřovatele zápisu a zapísovatelku.

Usnesení 19-06-06A/H2/1

VH schvaluje program jednání 2. Valné hromady, ověřovatele zápisu Josefa Křepelu a 
Martina Konečného a zapísovatelku Mgr. Olgu Hlochovou.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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2) Informace z rady MITR

V rámci tohoto bod Ing. Požárová společně s Ing. Tomandlem nejdříve informovala 
přítomné o hospodaření MITRu do 31. května 2019. Nebylo potřeba přijmout žádné 
rozpočtové opatření.

Na účtech probíhaly platby týkající se projektu CSS - mzdy v projektu CSS, náklady 
na nájem a energie kanceláře, společnost GORDIC za účetní závěrku, na výdajové 
straně objevují průběžné platby za kontejnery ve výši 800 tis Kč z našich rezerv 
(čekáme na proplacení dotace) a také bankovní poplatky. Na příjmové stránce se 
jedná o příspěvky od členských obcí MITR. Jsou všechny uhrazeny. Probíhal projekt 
Třídění v MITR a DSO Nová Lípa. Jsou vkládány podíly jednotlivých obcí. Ještě jsou 
potřeba uhradit dva podíly.

Ing. Požárová ještě shrnula zůstatky na účtech MITR, na účtu u České spořitelny byla 
částka 322.987,67 Kč a na účtu u ČNB je zůstatek ve výši 622,85 Kč. Zůstatek na 
euro účtu -1,80€.

Radní také projednali dnešní předložené materiály závěrečného účtu, auditu a účetní 
závěry - vše za rok 2018. Poté krátce zmínila témata, která byla dále projednána.

3) Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2018 včetně Zprávy o
přezkoumání hospodaření

Dne 4. dubna 2019 proběhla v sídle MITR kontrola hospodaření. Kontrolu provedl za 
odbor kontroly Krajského úřadu v Jihlavě Ing. Libor Hartman. Nebyly zjištěny žádné 
chyby a nedostatky. Pan kontrolor prováděl přezkoumání hospodaření MITR za 
účasti Ing. Tomandla.

Rada projednala závěrečný účet (příloha 1/VH2/19) a zprávu o přezkoumání 
hospodaření a doporučila oba dokumenty schválit. Zpráva o přezkoumání 
hospodaření je součástí závěrečného účtu a je přiložena v zápise jako příloha
2/VH2/19.

Podklady byly zaslány elektronicky v předstihu k nastudování. Ing. Požárová dala 
prostor na otázky k závěrečného účtu. Nebyly žádné dotazy.

Obce návrh závěrečného účtu včetně auditu za rok 2018 vyvěsily před konáním VH a 
následně ho předají zpět k archivaci.

Usnesení 19-06-06A/H2/2

VH schvaluje Závěrečný účet MITR za rok 2018 dle přílohy 1/VH2/19 včetně Zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření 2/VH2/19 a vyjadřuje souhlas celoročním 
hospodařením bez výhrad.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se



Mikroregion Třešťsko
Revoluční 20/1 

589 01

4) Účetní závěrka 2018

Ing. Požárová předala slovo panu Ing. Tomandlovi, aby seznámil přítomné s účetní 
závěrkou za rok 2018 (příloha 3/VH2/19). 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 19-06-06/VH2/3

VH schvaluje Účetní závěrku za rok 2018 dle přílohy 3/VH2/19 bez výhrad.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5) Informace o projektu „Centrum společných služeb"

Ing. Požárová informovala přítomné o projektu Svazu měst a obcí s pracovním 
názvem „Centrum společných služeb1', který se blíží po 3 letech ke svému závěru.

Dále požádala zaměstnance CSS, aby zhodnotili nastavené aktivity a milníky. Ing. 
Burian seznámil přítomné s připravenou prezentací, která shrnula fungování CSS, 
jeho aktivity a průběh projektů.

Ing. Tomandl zhodnotil jako pověřenec pro ochranu osobních údajů roční posun 
v rámci této problematiky. Byl schválen aplikační zákon pro Českou republiku, který 
nastavil nepokutování obcí za porušení povinností, ovšem netýká se spolků a 
organizací zřizovaných obcemi.

Ing. Požárová předala slovo Ing. Zemanovi, který zhodnotil průběh projektu 
v celoplošném měřítku. Poděkoval zaměstnancům CSS za spolupráci, konstatoval, 
že většina CSS pokračuje v prodloužení projektu do konce roku 2019 a také 
informoval o skutečnosti, že většina obcí si na fungování center celorepublikově 
zvykla a využívá je. Prozatím se neuvažuje o dalším projektu, který by navázal na 
CSS a i nadále se jedná o možné změně legislativy tak, aby DSO mohla pro obce 
obstarávat i určité svěřené agendy.

E. Požárová informovala, o termínu ukončení projektu, který byl na počátku projektu 
stanoven do 30.6.2019. SMO nabídlo půlroční pokračování centra do 31.12.2019 bez 
povinné spoluúčasti. Zaslalo dodatek č. 4 ke smlouvě a nabízí úvazek a mzdu pro 
manažera 0,7, specialistu pro region 0,7, specialistu pro výběrová řízení 0,4 úvazku 
a specialistu na GDPR 0,3 úvazku. Tento dodatek byl zaslán elektronicky a rada 
MITR ho nabídla ke schválení.
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Usnesení 19-06-06A/H2/4

VH schvaluje dodatek č.4 ke „Smlouvě o vzájemné spolupráce při realizaci projektu 
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" ze dne 
13.6.2016 dle přílohy 4/VH2/19.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

6) Projekty

Projekt přeshraniční spolupráce - Regionem Renesance proti proudu času 
MITR jako leadpartner založil nový bankovní účet u České spořitelny, a.s., který musí 
být pro projekt veden v EUR. Projekt začal běžet oficiálně od 1. 6. 2019. V tomto 
projektu má MITR možnost zaměstnat na 14 úvazku manažera. Ale prozatím ještě 
není oficiální dokument o přiznání dotace.

Projekt životního prostředí MŽP - Třídění v MITR a DSO Nová Lípa
V rámci tohoto projektu MITR očekává příjem dotace. Všechny kontejnery jsou do 
všech obcí rozdány a všechny vystavené faktury jako částky spoluúčastí na projektu 
jsou zaplaceny. MITR postupně splácí fakturu dodavateli. Po přijetí dotace bude 
doplacena ve zbývající části.

Projekt OPZ 92. výzva - Strategické plánování v Mikroregionu Třešťsko
V rámci tohoto projektu by MITR mohl získat 1 a 14 úvazku. Přihlásilo se dostatečné 
množství obcí, které projevily zájem o zpracování strategického plánu. Žádost o 
dotaci z operačního programu Zaměstnanost by měla být podána nejpozději do 
21.6.2019.
Usnesení 19-06-06A/H2/5

VH schvaluje podání žádosti do OPZ92. výzva - Strategické plánování 
v Mikroregionu Třešťsko.

Hlasování: 13 pro, Oproti, 0 zdržel se

7) Schválení darování turistické mapy městu Třešť - schválení darovací
smlouvy

Mikroregion Telčsko v rámci projektu Grenways Regionu Renesance umístil mobiliář 
lavičku spojenou s mapovým stojanem na trase Regionu Renesance v Čeňkově na 
pozemku p. č. 739/13, a to v roce 2011. Mikroregion Třešťsko na stojan nechal 
vyrobit mapu Třešťska. Nyní MT darovalo mobiliář městu Třešť, aby se o něj staralo. 
Pořizovací cena mapy byla v roce 2011 5.173,30 Kč. K 31.5.2019 je zůstatková cena 
0,-. Kč. Rada MITR navrhla tuto mapu darovat městu Třešť. Návrh darovací smlouvy 
byl zaslán elektronicky.
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Usnesení 19-06-06A/H2/6

VH schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mapy na pozemku p. č. 
739/13 Městu Třešť dle přílohy č. 5/VH2/19.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8) Výzva k blokádě lokalita Čertův Hrádek - bez hlubinného jaderného úložiště

Ing. Požárová informovala přítomné, že se zúčastnila mítinku, který se uskutečnil 
v Dolní Cerekvi. K blokádě se připojily členské obce Rohozná a Nový Rychnov, 
kterých se územně hlubinné jaderné úložiště týká.

Starostka Rohozné Štěpánka Šteflová informovala přítomné, že se tato záležitost 
táhne již 15 let, přičemž do konce roku 2019 by měly být vybrány 4 obce do 
nejužšího výběru, v roce 2025 by měla být stanovena již konkrétní obec, v roce 2050 
by se mělo začít stavět a od roku 2065 by mělo být úložiště uvedeno do provozu.

Na konci dubna se dotčené obce spojily a chtějí společně podat protiargumenty, 
které danou lokalitu vyřadí z úzkého výběru. Toto sdružení obcí zastupuje advokát 
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment.

Ing. Požárová vyzvala zástupce členských obcí, aby svým spolučlenským obcím 
pomohli a společně přijali usnesení o nesouhlasu se stavbou hlubinného úložiště na 
území Mikroregionu. Připomněla, že lokalita Čertův Hrádek je místem Evropského 
rozvodí, vysvětlila problematiku zdrojů pitné vody nejen pro Jihlavu, ale i pro Prahu a 
dále upřesnila symboliku loga - tří kopců Mikroregionu Třešťsko.

Usnesení 19-06-06A/H2/7

VH nesouhlasí se stavbou hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních 
odpadů v lokalitě (Čertův) Hrádek a nebude se na této stavbě jakkoli podílet. 
Mikroregion Třešťsko vyzývá občany a majitele nemovitostí v členských obcích 
mikroregionu Třešťsko ke stejnému postupu.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9) Diskuze

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné dotazy.

10) Různé
Krajský pozemkový úřad - monitoring erozí a pozemkové úpravy
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Zástupci Krajského pozemkového úřadu v Jihlavě představili svoji práci, důvody a 
způsob provedení pozemkových úprav, opravy přístupových cest a dále požádali 
obce o hlášení erozí na jejich území.

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR
Mgr. Váňa obce informoval o náležitostech obecně závazných vyhlášek a dále o 
nutnosti přepracování vyhlášek týkajících se komunálního odpadu.

Ing. Požárová poděkovala přítomným za účast a Novému Rychnovu za organizaci 
valné hromady včetně výletu na Křemešník.

11) Závěr

Zpracovala: Mgr. Olga Hlochová

Ing. Eva Požárová

předseda Mikroregionu Třešťsko

Ověřovatelé zápisu:

Jo , la

místostarosta obce Řásná starosta obce Růžená

V Třešti dne 6. 6. 2019


