Zápis zjednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko,
16.12. 2004 v Třešti
Přítomni:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Obec Batelov, zastoupená místostarostou Ing. Jaroslavem Daňhelem
Obec Hodíce,zastoupená starostou Ing. Josefem Bakajem
Obec Jezdovice, zastoupená starostou Lubošem Hartlem
Obec Kaliště zastoupená starostou Janem Rokosem
Obec Kostelec zastoupená starostou Jaroslavem Matulou
Obec Nový Rychnov zastoupená starostou Petrem Měkutou
Obec Rohozná zastoupená starostou Františkem Venkrbcem
Obec Stonařov, zastoupená místostarostou Mgr. Ivanem Sulcem
Obec Třešť, zastoupená starostou Ing. Vladislavem Nechvátalem

hosté:
Alena Veliká OKT
Zdenka Zamazalová
Marian Srpoň

Program jednání:

1)

Zahájení

2)

Zpráva o hospodaření za rok 2003, zpráva o auditu

3)

Průběžná zpráva o hospodaření za rok 2004 - kontrola

4)

Rozpočet mikroregionu na rok 2005 a způsob jeho krytí (příspěvek)

5)

Návrh „Vnitřního předpisu (směrnice) o hospodaření MITRu“

6)

Informace o přijetí nového člena : obce Rohozná

7)

Seznámení s vytvořenými skládačkami Mikroregionu Třešťsko,
rozdělovník, faktura za hotové

8)

Schválení převodu brožur na město Třešť a již obdržené
fin. částky 2 753,- Kč

9)

Kontroly cykloznaček a jejich údržba

10)

Diskuse

11)

Různé

12)

Závěr

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 usnášení schopná. Dále obce odsouhlasily program jednání beze změn.
2. Zpráva o hospodaření za rok 2003, zpráva o auditu
Valná hromada vzala na vědomí
- informace o provedeném auditu za rok 2003
3. Kontrola agendy a hospodaření MTK ze dne 30.11.2004
Valná hromada vzala na vědomí
- informaci o zjištěných nedostatcích ve vedení účetní evidence
- bez námitek zprávu o způsobu odstraňování jednotlivých nedostatků tak, jak je uložila
Rada MITRu

4. Rozpočet mikroregionu na rok 2005 a způsob jeho krytí
Valná hromada odsouhlasila
osmi hlasy rozpočet mikroregionu na rok 2005
zároveň i výši příspěvku do rozpočtu na 8,- Kč na obyvatele dle statistiky k 1.1.2004

5. Návrh „Vnitřního předpisu (směrnice) o hospodaření MITRu“
Valná hromada se seznámila
s obsahem směrnice a s důvodem jejího vytvoření
starosta Batelova navrhuje doplnit články 13, 14 al5
Valná hromada schválila
vnitřní směrnici osmi hlasy

6. Informace o přijetí nového člena : obce Rohozná
předseda mikroregionu Ing. Nechvátal představil zástupce obce Rohozná, pana
Venkrbce a pana Reitermanna a informoval, že obec byla na zasedání Rady MITRu
dne 30.11.2004 přijata do Mikroregionu Třešťsko

7. Seznámení s vytvořenými skládačkami Mikroregionu Třešťsko,
rozdělovník, faktura za hotové
přítomní zástupci byli seznámeni s vyrobenou skládačkou, rozdělovníkem i částkami
doplatků, které na jednotlivé obce připadají
byly rozdány vyrobené skládačky dle rozdělovníku a faktury na doplatek
paní Zamazalová upozornila jednotlivé zástupce, že je třeba provést v účetnictví
jednotlivých firem úpravu v rozpočtu města a účtovat položku za fakturu jako
konsolidační převody
Valná hromada schválila
osmi hlasy předložený rozdělovník a výši jednotlivých doplatků
8. Schválení převodu brožur na město Třešť a již obdržené
fin. částky 2 753,- Kč
valná hromada byla seznámena s nutností převést účetně vlastnictví brožur „Z Třeště
do Třeště....“ na město Třešť z důvodu,že MITR nemá živnostenský list na prodej
zboží a zatím jej nehodlá zřizovat.
Valná hromada schválila
převod z účtu mikroregoinu 2753, - Kč za již prodané brožury na účet města Třeště
9.

Kontroly cykloznaček a jejich údržba
Marian Srpoň seznámil valnou hromadu s technickým stavem cykloznaček
valná hromada rozhodla, aby koncepčně stav značek mapoval mikroregion ve
spolupráci s KCT a hlášené závady si budou opravovat jednotlivé obce dle toho, na
kterém katastru se poškozená značka nachází.

10. Diskuze
-

všechna témat již byla diskutována v průběhu jednání

11. Různé

-

Alena Veliká seznámila Valnou hromadu s projektem města Třeště na umístění
informačních panelů DVG PARK, a upozornila ji na možnost spoluúčasti
Valná hromada uložila Marianu Srpoňovi rozesílat na všechny obce podrobné informační materiály o vypsaných grantech o možnostech dosáhnutí na finance
potřebné pro akce v jednotlivých obcích.
aktualizovat požadavky obcí dle vypracovaného projektu Rozvojové agentury
pokusit se získat prostředky na provoz mikroregionu z POV
starosta Kostelce Jaroslav Matula navrhl v příštím roce použít vytvořených textů a
fotografií ze skládaček na výrobu kalendářů pro rok 2006

starosta města Třeště pan Ing. Vladislav Nechvátal informoval Valnou hromadu o
článcích které o obcích Mikroregionu vycházejí v Našem Městě
dále Ing. Nechvátal požádal, aby obce zasílaly materiály do tisku o probíhajících
kulturních a společenských akcích.

12. Závěr
na závěr předseda MITRu poděkoval všem za účast na Valné hromadě

Zpracoval: Marian Srpoň
V Třešti 21.12. 2004

'OtoIng. Vladislav Nechvátal
starosta města Třešť
předseda DSO

4
Mgr. Ivan Šulc
místostarosta obce Stonařov

