
Z Á P I S 

z 2. jednání Valné hromady Mikroregionu Jindřichohradecko konané  

dne 25. listopadu 2019 v Jindřichově Hradci v refektáři MOM 

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

Začátek jednání: 14:00 hodin 

Přítomni: 13 členů - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu 

Jednání zahájil předseda mikroregionu Martin Míka (dále jen předsedající) a konstatoval, že 

dle prezenční listiny je přítomno 13 členů mikroregionu z celkového počtu 20 a jednání je 

usnášeníschopné (příloha č. 1).   

Návrh programu jednání 

1. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu 

2. Problematika sucha v území mikroregionu – doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. 

3. Informace z MAS Česká Kanada o.p.s. – Eva Tunklová 

4. Zpráva o předběžném přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2019 

5. Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2020 

6. Schválení nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku 

7. Schválení darovacích smluv – vzor 

8. Přijetí nového člena mikroregionu – Obec Světce 

9. Různé 

 

Bod 1. programu 
 

Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu 

Předsedající přečetl návrh programu jednání valné hromady a vyzval přítomné k doplnění 

bodů do programu. Dále předsedající navrhl za ověřovatele zápisu z jednání valné hromady 

starosty Petra Tótha a Ing. Petra Nohavu. Jiný návrh nebyl předložen. 
 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování o návrhu: přítomno 15 členů mikroregionu: pro 15, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. VH/2/2019/1. 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje ověřovatele zápisu 

z jednání valné hromady starosty Petra Tótha a Ing. Petra Nohavu.  

Hlasování o návrhu: přítomno 13 členů mikroregionu: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. VH/2/2019/2. 

 

 

Bod 2. programu 

 

Problematika sucha v území mikroregionu – doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. 

Předsedající předal slovo hostu doc. RNDr. Janu pokornému, CSc., který přiblížil přítomným 

starostům problematiku sucha na našem území. 

 



Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko bere na vědomí informace o 

problematice sucha na území mikroregionu. 

Hlasování o návrhu: přítomno 13 členů mikroregionu: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. VH/2/2019/3. 

  

Bod 3. programu 

 

Informace z MAS Česká Kanada o.p.s. – Eva Tunklová 

Předsedající předal slovo zástupkyni MAS Česká Kanada o.p.s. paní Evě Tunklové, která 

přítomné seznámila s aktuálními informace z MAS na nové plánovací období 2021 – 2017. 

Sdělila přítomným, že MAS bude potřebovat projednat v jednotlivých zastupitelstvech 

přenechání území pro činnost MAS v novém období. Návrh usnesení pošle e-mailem všem 

starostům. 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko bere na vědomí informace z MAS 

Česká Kanada o.p.s. pro nové programové období. 

Hlasování o návrhu: přítomno 13 členů mikroregionu: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. VH/2/2019/4. 

 

Bod 4. programu 

 

Zpráva o předběžném přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2019 

Předsedající seznámil přítomné se Zprávou o předběžném přezkoumání hospodaření 

mikroregionu za rok 2019. Zpráva konstatuje, že nedošlo k žádným pochybením a že 

účetnictví je vedeno řádně a dle zákona. Příloha č. 2. 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko bere na vědomí Zprávu o 

předběžném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jindřichohradecko za rok 2019. 

Hlasování o návrhu: přítomno 13 členů mikroregionu: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. VH/2/2019/5. 

 

Bod 5. programu 

 

Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2020 

Předsedající seznámil přítomné s Návrhem rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu byl vyvěšen 

na úředních deskách obcí v mikroregionu 15 dní před projednáváním valnou hromadou. 

Příloha č. 3. 
 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje návrh rozpočtu 

Mikroregionu Jindřichohradecko na rok 2020 jako schodkový dle předloženého návrhu.  

Hlasování o návrhu: přítomni 13 členů mikroregionu: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. VH/2/2019/6. 

 

 



Bod 6. programu 

 

Schválení nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku 

Předsedající seznámil přítomné s Protokolem o výběru nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou 

zakázku mikroregionu. Přihlásily se tři firmy, které splnily předepsané požadavky a byly poté 

hodnoceny. Příloha č. 4. 

 

Návrh usnesení 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje firmu Sweco Hydroprojekt 

a.s., se sídlem Táborská 940/31, Praha 4 – Nusle s pobočkou v Českých Budějovicích, 

IČ: 26475081 jako nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku „Zmírnění dopadů 

sucha na území mikroregionu“. 

Hlasování o návrhu: přítomni 13 členů mikroregionu: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. VH/2/2019/7. 

 

Bod 7. programu 

 

Schválení darovacích smluv – vzor 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem darovací smlouvy, kterou by se obcím daroval 

majetek pořízení z POV v roce 2016. Takto by se daroval veškerý majetek po době 

udržitelnosti. Příloha č. 5. 

 

Návrh usnesení 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje darovací smlouvu jako vzor 

pro darování majetku z roku 2016 obcím v mikroregionu dle předloženého návrhu. 

Hlasování o návrhu: přítomni 13 členů mikroregionu: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. VH/2/2019/8. 

 

Bod 8. programu 

 

Přijetí nového člena mikroregionu – Obec Světce 

Předsedající seznámil přítomné žádostí obce Světce vstoupit opětovně do Mikroregionu 

Jindřichohradecko. Příloha č. 6.   

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Mikroregionu Jindřichohradecko schvaluje přijetí nového člena 

mikroregionu – Obec Světce, se sídlem Světce 15, 378 21 Kardašova Řečice, IČ: 

00666921, zastoupená starostou Zdeňkem Turkem od 1. 12. 2019. 

Hlasování o návrhu: přítomni 13 členů mikroregionu: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. VH/2/2019/9. 

 

Bod 9. programu 

 

Různé: 

Starosta David Šašek, DiS. – požádal správní a dozorčí radu o to, aby se jednání valné 

hromady konalo v odpoledních hodinách tak, aby mohli na jednání přijet i neuvolnění 

starostové. 



Starosta David Šašek, DiS. – informoval přítomné starosty o aktivitách proti úložišti 

jaderného odpadu. 

 

Jednání skončilo v 12:10 hodin. 

 

Přílohy k zápisu: 

1. Prezenční listina – 1 list 

2. Zpráva o předběžném přezkoumání hospodaření za rok 2019 

3. Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2020 

4. Protokol o výběru nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku na sucho 

5. Vzor darovací smlouvy pro členy mikroregionu 

6. Žádost o vstup do mikroregionu - Obec Světce 

 

 

Zapsala dne: 26. 11. 2019: Ing. Mgr. Vilma Szutová …………………………………… 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Petr Tóth   …………………………………… 

 

     

Ing. Petr Nohava  …………………………………… 

 

 

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


