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Školení účetních obcí
Pan lektor Ing. Radek Tyml sklidil velmi pozitivní ohlasy
od zúčastněných. Děkujeme zúčastněným a budeme se
těšit na dalších seminářích na viděnou.

Dne 13. 9. 2018 MITR prostřednictvím Centra
společných služeb uspořádal pro účetní členských i
nečlenských obcí školení.
Školení se uskutečnilo v salonku kulturního domu
v Třešti. Tématem školení, kterého se zúčastnilo 20
účetních z okolních obcí, bylo DPH u obcí a
příspěvkových organizací a nejčastější chyby obcí.

Úspěšný projekt „Rozšíření třídění v Mikroregionu
Třešťsko a DSO Nová Lípa“
Ve spolupráci se
sousedním
mikroregionem podal
MITR prostřednictvím
Centra
společných
služeb ve spolupráci
s Energetickou
agenturou Vysočiny
projekt na pořízení kontejnerů na tříděný odpad do obcí
zapojených do projektu. V rámci projektu je plánováno
pořízení 348 ks kontejnerů (300ks popelnic do domácností,
27 kontejnerů do sběrných hnízd a 21 velkoobjemových
kontejnerů o objemu 5 a 12m3).
Celkové náklady projektu jsou
po ukončení výběrových řízení
1 828 tis. Kč a v současné době
již máme přislíbenou 85%
dotaci z Operačního programu
životní prostředí a probíhá již
samotná realizace projektu.
Vybraným dodavatelem se stala
firma JRK Česká republika, která
nabídla nejlepší cenu při stanovených kvalitativních
kritériích. Během měsíce března proběhne doprava
kontejnerů a nádob do obcí zapojených v projektu.

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 (2 roky a 8 měsíců) naše CSS
uskutečnilo téměř 1600 aktivit pro obce a občany našeho
mikroregionu. 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, případně
s problematikou zadávání veřejných zakázek.
Rovněž zaznamenáváme zvyšující se počet aktivit, které
byly uskutečněny přímo pro občany. Jednalo se především
o pomoc s vyplňováním daňových přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí či k dani z nemovitých věcí, ale i
formulace žádostí na konkrétní úřady a dotačních
možností pro podnikatele, zemědělce i veřejnost.
Nabídka veškerých služeb je zveřejněna na webových
stránkách Mikroregionu Třešťsko.

seznam veřejných služeb v mikroregionu:
https://www.trestsko.cz/verejne-sluzby

Kalendář akcí v březnu 2019
TŘEŠŤ
1.–31. 3. BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Ocenění čtenáře roku, amnestie na dlužné poplatky, nově
přihlášení čtenáři mají půjčovné zdarma. Pořádá Městská
knihovna Třešť.
2. 3. TŘEŠŤSKÉ DESKOHRANÍ
Celodenní hraní s deskovými hrami. V budově kina nad
knihovnou od 10.00 hod. Vstupné dobrovolné. Pořádá Klub
deskových her Třešť.
2.3. O MALÉ HASTRMANCE
Divadelní hra Jiřího Tepera. Sokolský dům od 16.00 hod.
Pořádá DS Jana Lišky při TJ Sokol Třešť.
2. 3. POSTEL PRO ANDĚLA
Divadelní hra Jiřího Tepera. Sokolský dům od 19.30 hod.
Pořádá DS Jana Lišky při TJ Sokol Třešť.

HODICE
2. 3. MASOPUST
Tradiční masopustní průvod masek.
9. 3. OBECNÍ PLES
K poslechu a tanci hraje GENETIC. Kulturní dům od 20.00 hod.
Vstupné 100 Kč. Pořádá Obec Hodice.
16. 3. ROCKOVÝ PLES
Bohatá motoristická tombola a půlnoční překvapení. KD od
20.00 hod. Pořádá Motoklub Hodice.
TŘEŠTICE
29. 3. Setkání občanů se starostou obce
Obecní úřad od 18.00 hod. Pořádá obec Třeštice.
6. 4. Ples a oslava 20. výročí založení HC SDH Třeštice
KD Růžená od 17.00 hod. Pořádá SDH Třeštice

3. 3. FILMOVÉ TÝDENÍKY
Pásmo 6 ti filmových týdeníků. Přijďte si zavzpomínat na staré
časy, kdy ke kinu neodmyslitelně patřily týdeníky. Vstupné
dobrovolné. Kino Máj v 17.00 hod. Pořádá Město Třešť.
8. 3. OSLAVA MDŽ
Program Anna Fencíková, k poslechu a tanci hraje DUDU.
Občerstvení, slosovatelné vstupenky, vstupné dobrovolné.
Salonek restaurace U Kapra od 14.00 hod. Pořádá výbor
místní organizace KSČM Třešť.
15.–23. 3. TŘEŠŤSKÉ DIVADELNÍ JARO
58. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů v
kulturním domě. Pořádá Město Třešť.
16. 3. TŘEŠŤSKÉ DESKOHRANÍ
Odpoledne s deskovými hrami. V budově kina nad knihovnou
od 14.00 hod. Vstupné dobrovolné. Pořádá Klub deskových
her Třešť.
20. 3. ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Koncert žáků hudebního oboru, sál ZUŠ od 18.00 hod. Pořádá
ZUŠ Třešť.
27. 3. ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Koncert žáků hudebního oboru, sál ZUŠ od 18.00 hod. Pořádá
ZUŠ Třešť.
31. 3.–5. 4. KAŠPÁRKOVA ROLNIČKA
7. ročník přátelského setkání loutkářských souborů z Vysočiny
a okolí. Kulturní dům. Pořádá DS Karla Čapka Třešť, loutkáři,
za podpory Města Třešť.

Pozvánky na kulturní a sportovní dění v mikroregionu
zveřejňujeme ve facebookové skupině s názvem Akce a
dění v Třešti a okolí.

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

