Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko,
31. 5. 2007 v Třešti
Přítomni: viz. prezenční listina
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání hospodaření za rok 2006 (závěrečný účet)
3. Zpráva o výsledku hospodaření DSO za rok 2006
4. Schválení dodatku ke směrnici MITRu
5. Různé, závěr

1. Zahájení
V úvodu přivítal Ing. Vladislav Nechvátal, starosta města Třeště, přítomné zástupce obcí
MITRu a přítomné hosty. Konstatoval, že zastoupené obce představují více než 1/3 řádných
členů, kteří reprezentují více než 50% obyvatelstva MITRu, Valná hromada je tedy
usnášeníschopná. Dále obce odsouhlasily program jednání beze změn. Jako ověřovatele
zápisu určila a schválila VH p. Josefa Bakaje a p. Ivana Šulce.
2. Projednání hospodaření za rok 2006 (závěrečný účet)
Valná hromada byla seznámena s hospodařením MITRu. Počátkem května obdržely
všechny obce rozbor hospodaření za rok 2006. Závěrečný účet byl vyvěšen na úředních
deskách jednotlivých obcí alespoň 15 dní před jeho dnešním projednáním.
Valná hromada schvaluje:
Závěrečný účet o hospodaření za rok 2006 bez výhrad (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu)
3. Projednání Zprávy o výsledku hospodaření DSO za rok 2006
Valná hromada projednala Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2006.
Valná hromada bere na vědomí:
Zprávu o výsledku hospodaření DSO za rok 2006 (viz. příloha č. 2 tohoto zápisu)

4. Schválení dodatku ke Směrnici MITRu
Valná hromada byla seznámena s Dodatkem č. 2 ke Směrnici č. 1/2004. Tato Směrnice
byla schválena Valnou hromadou dne 16. 12. 2004, je nutné ji změnit v bodě 8 Výdaje při
pracovních cestách z důvodu změny zákona platného od 1. 1. 2007.
Valná hromada schvaluje:
Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2004 (viz. příloha č. 3 tohoto zápisu)

5. Různé
V tomto bodě se kontrolovaly uhrazené členské příspěvky. Do konce května 2007 byly
všechny příspěvky uhrazené na účet MITRu. Obce Kaliště a Otín uhradily jiné částky - obci
Kaliště bude vráceno 50,- Kč, obec Otín doplatí 10,- Kč.
Obce byly seznámeny s druhou etapou výstavby dětský hřišť v rámci grantového
programu „Naplňme volný čas dětí!“. Obce, které požádaly o výstavbu prvků na dětských
hřištích, musí do konce června uhradit celou částku na účet MITRu. Po získání dotace
z Fondu Vysočina bude jednotlivým obcím vrácena poměrná částka.
Valná hromada byla seznámena s ústavní stížností ve věci nerovnoměrného příspěvku na
výkon státní správy.
Valná hromada schvaluje:
Podpoření a připojení se k ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného příspěvku na výkon
státní správy (viz. příloha č. 4 tohoto zápisu)

V Třešti dne 31. 5. 2007
Zpracovala: Michaela Marešová

Ing. Vladislav Nechvátal, předseda DSO

Ověřovatelé zápisu:

