Zápis zjednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko,
19. 6. 2006 v Třešti
Přítomni: viz. prezenční listina

Program jednání:

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

Zahájení
Projednání hospodaření za rok 2005 (závěrečný účet)
Nápravná opatření za rok 2005
Informace o „Prvním slavnostním setkání Regionu Renesance"
Informace o grantových programech
Různé
Závěr

1. Zahájení
V úvodu přivítal Ing. Vladislav Nechvátal přítomné zástupce obcí Mikroregionu Třešťsko.
Konstatoval, že zastoupené obce představují více než 1/3 řádných členů, kteří reprezentují
více než 50% obyvatelstva mikroregionu a Valná hromada je usnášeníschopná.
Obce odsouhlasily program s těmito změnami:
- vypuštění bodu č. 3 z důvodu předjednání na minulé Valné hromadě konané
21. března 2006
- vypuštění bodu č. 5 z důvodu nevyhlášení nových grantových programů
Valná hromada navrhla a jednomyslně schválila jako ověřovatele zápisu pana Ivana Šulce a
pana Jaroslava Daňhela.

2. Projednání hospodaření za rok 2005 (závěrečný účet)
Přítomní zastupitelé obcí byli seznámeni s průběžným stavem hospodaření Mikroregionu
Třešťsko.
Koncem května obdrželi všechny obce MITRu rozbor hospodaření za rok 2005. Závěrečný
účet byl vyvěšen na úředních deskách obcí MITRu nejméně 15 dní před jeho dnešním
projednáním.
Nápravná opatření schválená na minulé Valné hromadě konané 21. března 2006 byla
odeslána na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kontroly jako odpověď na Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2005.
Valná hromada schvaluje
- závěrečný účet o hospodaření za rok 2005 je uzavřen s výhradou
Valná hromada bere na vědomí
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2005
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3. Informace o „Prvním slavnostním setkání Regionu Renesance44
Koordinátorka MITRu seznámila přítomné s programem Setkání Regionu Renesance
konané 20. června 2006 na nám. Zachariáše z Hradce v Telči. Zároveň je seznámila
s vystupujícími, které budou reprezentovat Třešťsko.
Přítomní zástupci byli informováni o seminářích „Prožijte svou renesanci44, které se budou
konat v Třešti a v Jemnici. Hlavním tématem těchto seminářů je rozšíření nabídky v cestovním
ruchu.

4. Diskuse
V diskusi se ptal pan Bohumil Novák, zda závěrečný účet musí projednat i jednotlivá
zastupitelstva obcí. Předseda DSO odpověděl, že ano a že přesnou a správnou formulaci
projednání závěrečného účtu MITRu zašle koordinátorka po zasedání zastupitelstva v Třešti.

Zpracovala: Michaela Marešová
V Třešti 20. 6. 2006

/ladislav Nechvátal
/arosta města Třešť
iředseda DSO

Ověřil:

Jaroslav Daňhel v^
místostarosta obce Batélov

stostarosfá obce Stonařov

