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Zápis z 5. valné hromady Mikroregionu Třešťsko 

3. prosince 2020 v Třešti 

Místo konání:   Třešť – kulturní dům  

Datum a čas konání:  3. 12. 2020, 16:00 hodin 

Přítomno:    15 členů – viz prezenční listina 

Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Informace z Rady MITR, včetně rozpočtových opatření  
3) Zpráva kontrolního výboru za rok 2020 
4) Schválení členských příspěvků na rok 2021 
5) Schválení rozpočtu Mikroregionu Třešťsko pro rok 2021 
6) Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2020 
7) Projekt „Centrum společných služeb“ – 10. setkání starostů 
8) Projekt přeshraniční spolupráce „Proti proudu času Regionem Renesance“ – 

schvalování smluv o finanční výpomoci s městem Třešť 
9) Projekt „Třídíme bioodpad v Mikroregionu Třešťsko“ – informace  
10) Projekt „Cestujeme po Regionu Renesance“ – převod majetku obcím 
11) Diskuze – různé 
12) Závěr  

 

1) Zahájení 

V úvodu přivítala Ing. Eva Požárová, předsedkyně Mikroregionu Třešťsko, přítomné 
zástupce obcí Mikroregionu Třešťsko v počtu 15 (5 omluveno). 

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 Šťěpánku Šteflovou (obec 
Rohozná) a Ivu Reichovou (městys Nový Rychnov), zapisovatelem navrhla Ing. 
Tomáše Buriana.  

Ing. Požárová navrhla doplnit program o bod 6, aby informovala o dílčím 
přezkoumání hospodaření MITR za rok 2020. Ostatní body budou posunuty. 
Navrhuje schválit program, ověřovatele zápisu a zapisovatele.  
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VH schvaluje doplněný program jednání 5. valné hromady MITR a ověřovatele 
zápisu Šťěpánku Šteflovou a Ivu Reichovou, zapisovatelem Ing. Tomáše Buriana. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

2) Informace z rady MITR 

V rámci tohoto bodu Ing. Požárová nejdříve informovala přítomné o hospodaření 
MITRu od června do listopadu 2020.  

Na účtech probíhaly platby týkající se projektu Regionem Renesance proti proudu 
času – převážná část na mzdy, náklady na nájem a energie kanceláře, se na 
výdajové straně objevují také bankovní poplatky.  

6. rada MITR 12. 11. 2020 – provedeno rozpočtové patření č. 1/2020 z důvodů 

realizování projektu RR proti proudu času, konkrétně návratné finanční výpomoci. 

Schválený rozpočet se nezměnil, pouze proběhly úpravy v rámci daného paragrafu.  

 

Rada schválila směrnici o poskytování cestovních náhrad pro rok 2021. 

Rada schválila plán inventur a složení inventarizační komise pro rok 2021 předseda 
Ing. Josef Bakaj, členové Josef Křepela a Ing. Tomáš Burian. 

Ing. Požárová ještě shrnula zůstatky na účtech MITR, na účtu u České spořitelny byl 
ke dni 30.11.2020 zůstatek 645 864,99 Kč, na € účtu 270,42€ a na účtu u ČNB je 
zůstatek ve výši 6.809,25 Kč.  

Ke sděleným informacím nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 
 
3) Zpráva kontrolního výboru za rok 2020 
 
E. Požárová předala slovo panu Josefu Křepelovi. Ten seznámil přítomné se Zápisem 
z jednání kontrolního výboru ze dne 3. 12. 2020. Kontrolní výbor ve složení Josef 
Křepela, Štěpánka Šteflová a Bohumil Novák kontroloval usnesení a dodržování 
stanov, dále plnění jednotlivých projektů. J. Křepela závěrem konstatoval, že nebyly 
shledány žádné nedostatky a pochybení.   
 
Usnesení 20-12-03/5VH/1 

 

VH bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 3.12. 2020 dle přílohy č. 

1/VH5/20.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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4) Schválení členských příspěvků na rok 2021 
Rada MITR navrhuje příspěvky zachovat v původní výši 20,- Kč/obyvatele/rok a jejich 
výši neměnit. Výše se měnila naposledy pro rok 2020. Ing. Tomandl ještě jednou 
rozešle starostům a žádá je o předání účetním obcí a upozorňuje na zaplacení dle 
stanov do 31.3.2020. Rada výši příspěvku projednala a doporučuje ke schválení.  
 
Usnesení 20-12-03/5VH/2 

VH schvaluje výši členského příspěvku 20,- Kč/obyvatele/rok pro rok 2021 dle 
přílohy 2/VH5/20. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
 
5) Schválení rozpočtu Mikroregionu Třešťsko pro rok 2021 

Ing. Požárová informovala přítomné, že MITR obdržel dotaci na pořízení kompostérů 
pro domácnosti obcí mikroregionu v projektu Třídíme bioodpad v Mikroregionu 
Třešťsko. Proto E. Požárová navrhla do rozpočtu zařadit v příjmové části poskytnutí 
dotace 1.720.700,- Kč a podíl jednotlivých žadatelů 303.700,- Kč. Na výdajové 
stránce pořízení-nákup kompostérů 1.970.000,- Kč.  

Ing. Požárová předala slovo Ing. Tomandlovi, Předkládaný rozpočet pro rok 2021 
počítá s příjmem ve výši 5.092.660,-Kč a ve výdaji 5.250.300,- Kč. Do rozpočtu jsou 
navrženy výdaje na oba realizované projekty.  

Rozpočet je navržen schodkový v mínusu 157.640,-Kč. Schodek bude dokryt 
z přebytků let minulých a mimořádných příspěvků od obcí. 

Rada tento návrh rozpočtu projednala a doporučuje ke schválení. Prosíme obce, aby 
dodaly potvrzené návrhy rozpočtů, že byly vyvěšeny na úřední desce. Schválený 
rozpočet musí viset na úředních deskách až do konce roku 2021. 
 
Usnesení 20-12-03/5VH/3 

VH schvaluje rozpočet na rok 2021 členěného dle závazných ukazatelů viz příloha 
3/VH5/20. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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6) Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření v roce 2020 
 

VH byla seznámena s provedeným dílčím přezkoumání hospodaření DSO za rok 
2020. Při auditu, který se uskutečnil dne 1. 12. 2020, nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky, proto není nutné přijímat žádná nápravná opatření. Kontrolu provedla Bc. 
Lenka Sušilová za odbor kontroly Krajského úřadu v Jihlavě. Závěrečný audit roku 
2020, proběhne na jaře 2021. 

Usnesení 20-12-03/5VH/4 

VH bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 
2020 viz příloha 4/VH5/20. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
7) Projekt „Centrum společných služeb“ 
 
Tento projekt bude oficiálně ukončen včetně roční udržitelnosti dne 31.1.2021. 
Kancelář funguje pouze ve složení Ing. Burian a Ing. Tomandl, každý půl úvazkem, 
kvůli udržitelnosti projektu. 
 
Ing. Burian seznámil přítomné formou prezentace o činnosti CSS, o počtech 
realizovaných aktivit a projektů.  
 
 
8) Projekt přeshraniční spolupráce „Regionem Renesance proti proudu času“ 
 
Regionem Renesance proti proudu času  

Ing. Požárová informovala přítomné, že od 1. 6. 2019 probíhá realizace projektu.  

1.MO 1.6.2019 – 30.11.2019 – spíše přípravné období s nízkými náklady projektu 

2.MO 1.12.2019 – 31.5.2020 – předložena také finanční zpráva – 18.535€ 

3.MO 1.6.2020 – 30.11.2020 – v současné době probíhající období bez větších 

výdajů. 

 

V tomto projektu jsou náklady na 0,5 úvazku pro manažera projektu T. Buriana a 

DPP pro účetní (Ing. Tomandl, R. Nechvátalová) dále náklady na provoz kanceláře a 

případný nákup vybavení. Výše dotace je 90%.  

 

Jednotlivé aktivity si obce předfinancovávají.  
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V 2.MO proběhla realizace NS v Rohozné a zastavení u pramene Dyje, které si obce 

předfinancovali částkou 350 880,-Kč na základě smluv o kofinancování. Nyní je 

očekáváno proplacení dotace za 1. a 2. MO. 

Dále probíhají přípravy k aktivitě „Rok betlémáře“ a Bylinkovou stezku „Být vodou“, 

která bude předfinancována městem Třešť ve výši 3 685 000,-KČ.  

Výše dotace je 90 %. Jednotlivé aktivity si město Třešť bude v roce 2021 a 2022 

předfinancovávat. Rada projednala návrh smlouvy na předfinancování města Třešť 

s Mikroregionem Třešťsko a doporučuje smlouvu schválit.  

 
Usnesení 20-12-03/5VH/5 

VH schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace na realizaci 
projektu mezi městem Třešť a Mikroregionem Třešťsko dle přílohy 5/VH5/20. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
 
9) Projekt „Třídíme bioodpad v Mikroregionu Třešťsko“  
 
Byla podána žádost o dotaci do 122. výzvy OPŽP. Plánováno je pořízení 450 ks 

kompostérů pro občany MITR v celkové výši 2 024 330,-Kč (vč. managementu 

projektu). 

V druhé polovině listopadu jsme obdrželi informaci o podpoře našeho projektu. 
Provedli jsme kroky, aby výběrové řízení bylo vypsáno co nejdříve (vyhlášeno 25. 11. 
2020). V pondělí 14.12. 2020 proběhne na sídle EAV v Jihlavě otevírání obálek 
s nabídkami. Po té rada rozhodne o dodavateli kompostérů a rádi bychom, aby 
dodávka kompostérů byla realizována v dubnu 2021. 
 
Usnesení 20-12-03/5VH/6 

 
VH pověřuje radu MITR výběrem dodavatele kompostérů v projektu „Třídíme 
bioodpad v Mikroregionu Třešťsko“. 
 
VH pověřuje Ing. Evu Požárovou podpisem smlouvy s dodavatelem.  
 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
 
10) Projekt „Cestujeme po Regionu Renesance“ – převod majetku obcím 
 
V roce 2015 byl ukončen přeshraniční projekt a začala běžet pětiletá udržitelnost. Ta 
končí ke konci tohoto roku. Obce si předfinancovali na svých územích pořízení 
naučných stezek, dětských hřišť, mobiliáře k cyklostezkám a mapy včetně mapových 
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stojanů. Nyní nadešel čas majetek obcím převést do jejich majetku. Rada tento 
převod projednala a doporučuje ke schválení. 
 
Usnesení 20-12-03/5VH/7 

VH schvaluje převod majetku jednotlivým obcím z projektu Cestujeme po Regionu 
Renesance dle přílohy 6/VH5/20. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

11) Diskuze – různé 

12) Závěr 

Ing. Požárová poděkovala přítomným za účast a popřála krásné Vánoce, hodně 

úspěchů a zdraví v roce 2021.  

Zpracoval: Ing. Tomáš Burian  

 

            Ing. Eva Požárová 

           předsedkyně Mikroregionu Třešťsko 

 

Ověřovatelé zápisu:    

     

  

 

 

  Štěpánka Šteflová            Iva Reichová 

            obce Rohozná                 městys Nový Rychnov 

V Třešti dne 3.12. 2020 


