Zápis zjednání Valné hromady IVIikroregionu Třešťsko,
14. 6. 2005 v Třešti
Přítomni:

1) Obec Batelov, zastoupená místostarostou Ing. Jaroslavem Daňhelem
2) Obec Hladov, zastoupená starostou Janem Bartoněm
3) Obec Kaliště, zastoupená starostou Janem Rokosem
4) Obec Kostelec, zastoupená starostou Jaroslavem Matulou
5) Obec Nový Rychnov, zastoupená starostou Petrem Měkutou
6) Obec Panenská Rozsíčka, zastoupená starostou Bohumilem Novákem
7) Obec Rohozná zastoupená starostou Františkem Venkrbcem
8) Obec Růžená, zastoupená starostou Františkem Trojanem
9) Obec Řásná, zastoupená místostarostou Josefem Křepelou
10) Obec Stonařov, zastoupená místostarostou Mgr. Ivanem Sulcem
11) Obec Třešť, zastoupená starostou Ing. Vladislavem Nechvátalem

hosté:
Alena Veliká OKT
Zdenka Zamazalová
Marian Srpoň
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Průběžná zpráva o hospodaření za rok 2005
Zpráva o hospodaření za rok 2004, zpráva o auditu
Zápis z Rady mikroregionu
Pohlednice MITR
Diskuse
Různé

1. Zahájení
V úvodu Ing. Vladislav Nechvátal, starosta města Třeště, přivítal přítomné zástupce
obcí Mikroregionu Třešťsko a přítomné hosty. Konstatoval, že zastoupené obce představují
více než 1/3 řádných členů, kteří reprezentují více než 50% obyvatelstva mikroregionu a
Valná hromada je usnášeníschopná. Dále obce odsouhlasily program jednání beze změn.
VH navrhla a jednomyslně schválila jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Matulu a pana
Bohumila Nováka.
Dále byl bez připomínek schválen také program VH.

2. Průběžná zpráva o hospodaření za rok 2005
Účetní mikroregionu paní Zamazalová seznámila přítomné zastupitele obcí s
průběžným stavem hospodaření Mikroregionu Třešťsko. Tato zpráva je přílohou číslo
jedna tohoto zápisu.
Valná hromada vzala na vědomí
- průběžnou zprávu o hospodaření za rok 2005
3. Zpráva o hospodaření za rok 2004, zpráva o auditu
Účetní mikroregionu paní Zamazalová předložila závěrečný účet o hospodaření DSO
Mikroregionu Třešťsko za rok 2004. Tato zprávajc přílohou číslo dvě tohoto zápisu.
Dále byla předložena Valné hromadě k seznámení Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2004 zpracovaná odborem kontroly
krajského úřadu Kraje Vysočina
Valná hromada schvaluje
- závěrečný účet o hospodaření za rok 2004
Valná hromada vzala na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2004
Valná hromada ukládá MITRu:
Zajistit zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku v členských obcích nejméně po
dobu 15 dnů před jeho projednáním a schválením v orgánech svazku,
zajistí předseda svazku obcí Mikroregion Třešťsko a obce svazku
termín: nejpozději do 15.5.2006
Předložit závěrečný účet svazku obcí zastupitelstvům členských obcí a to neprodleně
po jeho schválení v orgánu svazku obcí
zajistí předseda svazku obcí Mikroregion Třešťsko a obce svazku
termín: nejpozději do 15 dnů po schválení závěrečného účtu orgány svazku obcí
Zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu svazku obcí v členských obcích nejméně po dobu
15 dnů před jeho projednáním a schválením v orgánech svazku,
předseda svazku obcí Mikroregion Třešťsko a obce svazku
termín: nejpozději do 15. ledna 2006
Předložit rozpočet svazku obcí zastupitelstvům členských obcí a to neprodleně po jeho
schválení v orgánu svazku obcí
zajistí předseda svazku obcí Mikroregion Třešťsko a obce svazku
termín: nejpozději do 15 dnů po schválení rozpočtu orgány svazku obcí
Členové MITRu se dohodli, že
koordinátorovi svazku obcí.
Termín : trvale

splnění výše uvedených úkolu písemně potvrdí

4. Zápis z rady Mikroregionu
Valná hromada vzala na vědomí
zápis Rady MITRu za dne 19.5.2005
5. Pohlednice MITR
Zástupci DSO byli seznámeni, že městem Tresť byla objednána výroba pohlednice ve
formátu A5 s motivem Mikroregionu Třešťsko a již dnes je možno odebrat objednané
množství na TÍC v Třešti v ceně 6,50 ,- Kč zajeden kus. Účtovat je možno jako
drobný nákup obce za hotové od dodavatele firmy CORA Třešť.
6. Diskuse
V diskusi informoval pan Josef Křepela ostatní zástupce Mikroregionu, že
Mikroregion Telčsko vydal pro rok 2006 kalendář a nabídl, že jej obce mohou
objednat jako propagační materiál nebo zboží.
Dále starosta města Třeště požádal o prověřeni aktuálnosti ubytování v jednotlivých
obcí a předání těchto informací koordinátorovi MITRu panu Srpoňovi.
7. Různé
Starosta města Třeště pozval všechny zastupitele obcí k účasti na koncertech 4MFF
v Třešti a předal pozvánky s čestnými vstupenkami.

Zpracoval: Marian Srpoň
V Třešti 17.6. 2005

Ověřil:

Bohumil Novák
starosta obce Panenská Rozsíčka

Ing.
ala
starosta obce Kostelec

