Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Třešťsko,
27. 5. 2008 v Třešti
Přítomni: viz. prezenční listina
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání hospodaření za rok 2007 (závěrečný účet)
3. Informace o přezkoumání hospodaření za rok 2007
4. Schválení dodatku ke stanovám DSO
5. Kontrola uhrazení členských příspěvků na rok 2008
6. 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, zapisovatelkou je Michaela
Marešová.

2. Projednání hospodaření za rok 2007 (závěrečný účet)
Valná hromada byla seznámena s hospodařením MITRu. Počátkem května obdržely všechny
obce rozbor hospodaření za rok 2007. 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 2007 bez výhrad (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu)

3. Informace o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2007
Valná hromada projednala Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2007.
Valná hromada bere na vědomí:
Zprávu o výsledku hospodaření DSO za rok 2007 (viz. příloha č. 2 tohoto zápisu)

4. Schválení dodatku ke stanovám DSO
Valná hromada byla seznámena s Dodatkem č. 1 ke stanovám DSO. Vzhledem k tomu, že na
KU není registrované přistoupení obcí Kostelec a Rohozná a nejsou registrovaná nová jména
zástupců MITRu a starostů jednotlivých obcí, je třeba toto doplnit ke stanovám MITRu.
Valná hromada schvaluje:
Dodatek č. 1 ke stanovám DSO (viz. příloha č. 3 tohoto zápisu)

5. Kontrola uhrazení členských příspěvků na rok 2008
V průběhu měsíce dubna uhradily všechny členské obce příspěvek na rok 2008. Obec Řásná
uhradila na účet MITRu o 30,- Kč více, tento přeplatek byl dne 24. 4. 2008 vrácen na účet
obce.

6. Různé, závěr
Koordinátorka MITRu Michaela Marešová seznámila VH s grantovým programem „Připoj
se“, který nabízí neorganizovaným mladým lidem ve věku 16-26 let získat finanční
podporu.
Pí. Gregorová, pí. Kondýsková a p. Boháčik navštívili VH, aby představili Sdílení, o.s. a
Hospicové hnutí Vysočina, o. s.
Členové VH diskutovali, čím by se měl MITR dále zabývat. Bylo by dobré vyhledat grantový
program, který podporuje vytvoření systému na nakládání s bioodpadem, nebo který
podporuje revitalizaci obecních lesních cest.
V Třešti dne 27. 5. 2008
Zpracovala: Michaela Marešová

Ing. Vladislav Nechvátal, předseda DSO

Ověřovatelé zápisu:

