
Z Á P I S 

ze 7. jednání Valné hromady Mikroregionu Jindřichohradecko konané  

dne 26. března 2021 formou PER ROLLAM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vzhledem k nastalé mimořádné situaci v republice není možné konat jednání valné hromady 

mikroregionu, jak bylo plánované. Dle stanov mikroregionu (čl. V. odst. 11) je možné konat 

jednání valné hromady formou per rollam, jediná podmínka je, že s návrhy usnesení musí 

souhlasit všichni členové mikroregionu1 do určeného termínu, tj. do 26. 3. 2021 do 13:00 

hodin (nyní je 21 členů). 

Podklady k jednání valné hromady, které musí být před projednáváním vyvěšeny na úřední 

desce před samotným jednání, byly všem členům mikroregionu odeslány 3. 3. 2021 

elektronicky podepsaným e-mailem. Ostatní podklady (pozvánka, podklady k jednání, které 

nemusí být zveřejněny na úředních deskách obcí) k hlasování per rollam byly všem členů 

mikroregionu rozeslány dne 19. 3. 2021 také elektronicky podepsaným e-mailem.  

Samotné hlasování bylo zahájeno 20. 3. 2021 a ukončeno bylo 26. 3. 2021 ve 13:00 hodin, 

kdy hlasoval poslední člen mikroregionu. 

Body k hlasování per rollam 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 

2. Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za rok 2020 (Zpráva o 

provedené inventarizaci za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2020, výkazy, účetní závěrka 2020) 

3. Schválení výroční zprávy za rok 2020  

4. Aktualizace Stanov mikroregionu 

5. Žádost o přezkum hospodaření mikroregionu za rok 2021 

6. Odstoupení tajemníka k 31. 3. 2021 

 

Bod 1. programu 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Všem členům mikroregionu byl rozeslán e-mailem návrh na ověřovatele zápisu z jednání 

spolu s pozvánkou a s materiály k jednání. Za ověřovatele zápisu z jednání valné hromady 

formou per rollam byly navrženy starostky Lenka Hynková a Zdeňka Klesalová. Jiný návrh 

nebyl předložen. 
 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje za ověřovatele zápisu 

z jednání valné hromady starostky Lenku Hynkovou (Nová Olešná) a Zdeňku 

Klesalovou (Lodhéřov). 

Hlasování o návrhu: 21 členů mikroregionu: pro 20, proti 0, zdržel se 0. Nehlasoval 1. 

Návrh usnesení nebyl schválen.  

 
1 Stanovy citace čl. V, odst. 11: „Valná hromada může přijímat usnesení i formou PER ROLLAM mimo svoje 

řádné zasedání a to tak, že návrh usnesení rozešle správní rada všem členům sdružení s určením lhůty, do níž se 

mají písemně vyjádřit, zda s navrženým usnesením souhlasí či nikoliv. V tomto případě je však usnesení platné 

pouze v případě, že s usnesením souhlasí všichni členové. Takto schválené usnesení se musí stát nedílnou 

součástí zápisu nejbližší následující valné hromady“. 
 



Bod 2. programu 

 

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za rok 2020 (Zpráva o 

provedené inventarizaci za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 

rok 2020, výkazy, účetní závěrka 2020) 

Všem členům mikroregionu byly zaslány e-mailem podklady k prostudování a k vyvěšení na 

úřední desce dané obce. Příloha č. 1. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje celoroční hospodaření 

Mikroregionu Jindřichohradecko a Závěrečný účet Mikroregionu Jindřichohradecko za 

rok 2020 s výrokem bez výhrad a přijímá opatření k nápravě k odstranění chyb a 

nedostatků dle předloženého návrhu. Zjištěné pochybení – chybně zjištěn skutečný stav 

inventarizačního účtu 231 – Běžný účet – bude odstraněna při inventarizaci účtu 231 za 

rok 2021. 

Hlasování o návrhu: 21 členů mikroregionu: pro 20, proti 0, zdržel se 0. Nehlasoval 1. 

Návrh usnesení nebyl schválen.  

 

Bod 3. programu 

 

Schválení výroční zprávy za rok 2020  

Všem členům mikroregionu byla zaslána e-mailem výroční zpráva mikroregionu za rok 2020 

k prostudování či doplnění. Příloha č. 2. 
 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje Výroční zprávu 

mikroregionu za rok 2020 dle předloženého návrhu. 

Hlasování o návrhu: 21 členů mikroregionu: pro 20, proti 0, zdržel se 0. Nehlasoval 1. 

Návrh usnesení nebyl schválen.  

 

Bod 4. programu 

 

Aktualizace Stanov mikroregionu 

Všem členům mikroregionu byla zaslána e-mailem aktualizace Stanov mikroregionu. Jednalo 

se o úpravu výše členského příspěvku ze 3.000,00 Kč na nově 5.000,00 Kč od roku 2021 v čl. 

XII, odst. 3 Stanov. Jiné úpravy provedeny nebyly. Příloha č. 3. 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje aktualizaci Stanov 

mikroregionu dle předloženého návrhu.  

Hlasování o návrhu: 21 členů mikroregionu: pro 20, proti 0, zdržel se 0. Nehlasoval 1. 

Návrh usnesení nebyl schválen.  

 

Bod 5. programu 

 

Žádost o přezkum hospodaření mikroregionu za rok 2021 

Všem členům mikroregionu byla zaslána e-mailem žádost o přezkum hospodaření 

mikroregionu za rok 2021. Kontrolu by prováděl krajský úřad zcela zdarma. Příloha č. 4. 

 



Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje podat žádost o přezkum 

hospodaření mikroregionu za rok 2021 na Jihočeský kraj – krajský úřad, odbor 

přezkumu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. 

Hlasování o návrhu: 21 členů mikroregionu: pro 20, proti 0, zdržel se 0. Nehlasoval 1. 

Návrh usnesení nebyl schválen.  

 

Bod 6. programu 

Odstoupení tajemníka k 31. 3. 2021 

Všem členům mikroregionu byla zaslána e-mailem rezignace tajemníka mikroregionu k 31. 3. 

2021 s tím, že předání funkce končícího tajemníka novému tajemníkovi včetně všech dokladů 

k mikroregionu proběhne do 14. 4. 2021 na základě protokolárního předání a převzetí.  

Nově zvolený tajemník bude ve funkci s účinností od 1. 4. 2021. 

 

Návrh usnesení č. 1: 

Valná hromada Jindřichohradecko bere na vědomí rezignaci Ing. Mgr. Vilmy Szutové, 

narozené 14. 1. 1963, bydliště Táborská 53, 378 25 Deštná, na funkci tajemníka 

Mikroregionu Jindřichohradecko, s účinností ke dni 31. 3. 2021. 

Zde se usnesení nepřijímalo. Pouze vzato na vědomí. 

 

Návrh usnesení č. 2: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko volí do funkce tajemníka 

Mikroregionu Jindřichohradecko Ing. Nikolu Tajmlovou, narozenou 6. 11. 1992, 

bydliště Horní Skrýchov 52, 377 01 Jindřichův Hradec, s účinností ke dni 1. 4. 2021. 

Hlasování o návrhu: 21 členů mikroregionu: pro 20, proti 0, zdržel se 0. Nehlasoval 1. 

Návrh usnesení nebyl schválen.  

 

Hlasování per rollam bylo ukončeno 26. 3. 2021 ve 13:00 hodin s výsledkem - neschválen 

žádný návrh usnesení. 

 

Přílohy k zápisu: 

1. Závěrečný účet mikroregionu za rok 2020 

2. Výroční zpráva mikroregionu za rok 2020 

3. Aktualizované Stanovy mikroregionu 

4. Žádost o přezkum za rok 2021 

 

 

Zapsala dne: 29. 3. 2021: Ing. Mgr. Vilma Szutová …………………………………… 

 

 

Za správnost:    Martin Míka   …………………………………… 
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