
Svazek obcí Mikroregion Vysokomýtsko
se sídlem – budova Městského úřadu Vysoké Mýto

Z Á P I S

z jednání valné hromady svazku

Termín jednání: 26. 3. 2009, v 1600 h

Místo jednání: salonek restaurace v Českých Heřmanicích

Přítomni: Denisa  Balášová,  Jaroslav  Teplý,  Pavel  Eliáš,  Jiří  Svatoš,  Jindřich 
Svatoš, Josef Říha, Karel Kameník, Jan Melša, Karel Doležal, Božena 
Mihová,  Vladimír  Hruša,  Marie  Vomáčková,  Stanislav  Sýkora,  Anna 
Horáková,  Jiří  Šimek,  Ing.  Jiří  Drábek,  Ladislav  Chládek,  Stanislav 
Kopecký,  Ladislav  Hrubeš,  Oldřich  Koblížek,  Jana  Jirečková,  Hana 
Kužílková,  Ing.  František  Jiraský,  Zuzana  Tvrzníková,  Ing.  Michaela 
Sejkjorová,

Omluveni: Jiří Souček, Zdeněk Veselý, 

Prezenční listina je uložena u originálu zápisu.

Program: 1. Úvod

2. Volba komisí

3. Zpráva o činnosti svazku

4. Zpráva o hospodaření a závěrečný účet svazku

5. Rozpočet svazku na rok 2009

6. Projekt „Kulturní dědictví Vysokomýtska 2009“

7. Problematika sběru a využívání biologických odpadů

8. Různé – diskuse

10. Závěr

Průběh jednání:

Ad 1.Úvod

Předseda  svazku  obcí  přivítal  přítomné  zástupce  členských  obcí,  hosty  jednání  a 
zahájil valnou hromadu.

Starosta obce České Heřmanice přivítal přítomné a seznámil s historií, současností i 
budoucností obce.

Předseda svazku navrhl, aby jednání probíhalo dle programu uvedeného na pozvánce. 
Nikdo neměl žádnou připomínku, ani požadavek na změnu a valná hromada program 
schválila. 

Adresa: B. Smetany čp. 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 32
Tel.: 465 466 111, fax: 465 466 110, e-mail: mistostarosta@vysoke-myto.cz



Mikroregion Vysokomýtsko
zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009 

Usnesení: valná hromada schvaluje program svého jednání ve znění uvedeném na pozvánce.

Hlasování: 25pro, 0 proti, 0 se zdržel(a)

Ad 2.Volba komisí

Předseda svazku dále navrhl, aby mandátová komise pracovala ve složení: Jaroslav 
Teplý,  Zuzana  Tvrzníková  a  Marie  Vomáčková  a  návrhová  komise  ve  složení: 
Stanislav Kuthan, Božena Mihová a Stanislav Kopecký. Za ověřovatele zápisu navrhl 
Oldřicha Koblížka a Vojtěcha Eliáše. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zástupce obce Mostek.

Valná hromada návrhy schválila. 

Usnesení: valná hromada schvaluje mandátovou komisi ve složení: Jaroslav Teplý, 
Zuzana Tvrzníková a Marie Vomáčková

Hlasování: 25 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Usnesení: valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Stanislav Kuthan, 
Božena Mihová a Stanislav Kopecký.

Hlasování: 24 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

Usnesení: valná hromada schvaluje za ověřovatele zápisu Oldřicha Koblížka a 
Vojtěcha Eliáše.

Hlasování: 24 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

Mandátová komise informovala valnou hromadu o tom, že na jednání jsou přítomni 
zástupci  26  členských  obcí,  z  celkového  počtu  28  a  jednání  valné  hromady  je 
usnášeníschopné.

Ad 3.Zpráva o činnosti svazku

Předseda svazku přednesl  zprávu o činnosti  za  období  od minulého jednání  valné 
hromady.  Po  krátké  diskusi  vzala  valná  hromada  zprávu  na  vědomí.  Zpráva  je 
přílohou tohoto zápisu.

Usnesení: valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti svazku za 
období od posledního jednání valné hromady.

Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 se zdržel(a)
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Mikroregion Vysokomýtsko
zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009 

Ad 4.Zpráva o hospodaření a závěrečný účet svazku

Předseda svazku informoval o průběhu přezkoumání hospodaření svazku za rok 2008, 
které  proběhlo ve dnech 5. 11. 2008 a  23. 2. 2009 se závěrem  „nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky (§ 10, odst. 3, písm a) zákona č. 420/2004 
Sb.)“  .   Zprávy  z dílčího  i  konečného  přezkoumání  jsou  uloženy 
v dokumentaci u manažera svazku na adrese nám. Přemysla Otakara II čp. 
190/I, 566 01 Vysoké Mýto. Kopie zprávy o výsledku hospodaření DSO 
za rok 2008 je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení: valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření svazku za rok 2008.

Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 se zdržel(a)

Manažer svazku vysvětlil jednotlivé položky a znění návrhu závěrečného účtu svazku 
za  rok  2008.  Přítomní  zástupci  členských  obcí  předali  návrhy  závěrečného  účtu 
s vyznačenými daty vyvěšení a sejmutí ze svých úředních desek. Po krátké diskusi 
vyjádřila valná hromada souhlas s hospodařením svazku v roce 2008, a to bez výhrad. 
Schválený závěrečný účet je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení: valná hromada vyjadřuje souhlas s hospodařením svazku v roce 2008, a to 
bez výhrad.

Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 se zdržel(a)

Ad 5.Rozpočet na rok 2009

Manažer svazku vysvětlil  jednotlivé položky návrhu rozpočtu svazku na rok 2009. 
Přítomní  zástupci  členských  obcí  předali  návrhy  rozpočtu  s vyznačenými  daty 
vyvěšení a sejmutí ze svých úředních desek. Valná hromada návrh rozpočtu schválila. 
Schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení: valná hromada schvaluje rozpočet svazku na rok 2009 jako vyrovnaný 
ve výši příjmů i výdajů 278 351,- Kč.

Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 se zdržel(a)

Manažer  svazku  vysvětlil  potřebu  zmocnění  ke  schvalování  rozpočtových  změn 
v průběhu  běžného  roku.  Tato  potřeba  vyplývá  z následujících  zásad  pro  tvorbu 
rozpočtu a hospodaření s prostředky svazku:

• příjmy a výdaje je možné zavádět do rozpočtu svazku, až když jsou kryty, 
například usnesením o výši členských příspěvků, podepsanou smlouvou o 
přidělení dotace apod.

• výdaje na jednotlivé akce a ostatní výdaje lze hradit z rozpočtu až poté, co 
jsou věcně v rozpočtu schváleny

Z uvedených  zásad  vyplývá,  že  například  na  kulturní  dědictví  je  možné  schválit 
rozpočtovou změnu až poté co bude podepsána smlouva o dotaci  a výdaj  v rámci 
projektu kulturního dědictví bude možný uhradit až po schválení rozpočtové změny. 
Vzhledem  k termínům  konání  valných  hromad  je  třeba  v průběhu  roku  zmocnit 
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Mikroregion Vysokomýtsko
zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009 

předsedu  svazku  ke  schvalování  rozpočtových  změn.  Valná  hromada  navržené 
zmocnění schválila.

Usnesení: valná  hromada  zmocňuje  předsedu  svazku  schvalování  rozpočtových 
opatření svazku v průběhu roku 2009, podložených na příjmové stránce 
uzavřenou smlouvou o obdržení dotace, ostatními, již reálně existujícími 
příjmy  svazku,  či  jiným  doloženým  způsobem  a  na  výdajové  straně 
rozhodnutím valné hromady, či správní rady o využití prostředků svazku, 
ve výši do 2 mil. Kč.

Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 se zdržel(a)

Ad 6.Projekt „Kulturní dědictví Vysokomýtska 2009“

Manažer svazku informoval o dalším postupu v přípravě realizace projektu „Kulturní 
dědictví  Vysokomýtska  2009“.  Zopakoval  zásady  používané  k realizaci  projektu 
v minulých letech. Pro rok 2009 navrhl následující zásady:

- uzávěrka pro podávání požadavků od členských obcí – 16. 4. 2009 

- způsob realizace:

 smluvní vztah mezi svazkem a dodavatelem 
• pokud obec  nebude  mít  vybraného dodavatele,  zorganizuje 

svazek  výběr  dodavatele  s tím,  že  rozhodnutí  o  výběru 
provede příslušná obec

• ve  smlouvě  bude  pověřen  zástupce  obce  kontrolou  a 
převzetím díla

• příslušnou  spoluúčast  na  realizaci  dílčích  projektu  uhradí 
obce formou mimořádného příspěvku obce svazku

 smluvní vztah mezi obcí a dodavatelem
• výjimečně,  v případě kdy jsou již uzavřeny smluvní vztahy 

mezi obcí a dodavatelem

- kriteria výběru:

1. Neobdržení dotace v minulém roce realizace projektu

2. Stavebně technický stav památky

3. Historická hodnota objektu

4. Výše spoluúčasti obce

Valná  hromada  pověřila  manažera  zajištěním  realizace  projektu  v roce  2009  a 
pověřila  předsedu  svazku  podpisem  příslušných  smluv  v souladu  s rozhodnutím 
správní  rady  svazku  o  rozdělení  dotace  z  POV  na  projekt  Kulturní  dědictví 
Vysokomýtska.

Usnesení: valná  hromada pověřuje  manažera  svazku zajištěním realizace  projektu 
„Kulturní dědictví Vysokomýtska 2009“ dle navržených zásad.

Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 se zdržel(a)
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Mikroregion Vysokomýtsko
zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009 

Usnesení: valná  hromada  pověřuje  předsedu  svazku  podpisem příslušných  smluv 
v souladu s rozhodnutím správní rady svazku o rozdělení dotace z POV na 
projekt Kulturní dědictví Vysokomýtska.

Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 se zdržel(a)

Ad 7.Problematika sběru a využívání biologických odpadů

Problematiku  biologických  odpadů  diskutovali  zástupci  členských  obcí  velmi 
zevrubně. Z diskuse vyplynuly následující závěry:

• v důsledku  předpokládaného  vývoje  životního  stylu  obyvatel  venkovského 
prostoru  lze  očekávat  zvyšování  nároků  na  vytváření  podmínek  pro  sběr, 
využívání a případně likvidaci biologických odpadů,

• legislativa  ukládá  a  v budoucnu  bude  ukládat  povinnost  zajištění  sběru  a 
likvidace odpadů na obce,

• problematika sběru a využívání biologických odpadů je velmi komplikovaná 
organizačně i technologicky, zdaleka ne všechny systémy jsou funkční,

• při  hledání  řešení  problematiky  biologických  dopadů  je  třeba  komplexně 
vyhodnocovat posuzovaná řešení z pohledu všech souvislostí.

V současné době probíhá sběr údajů pro analytickou část studie, kterou zpracovává 
firma EKOLA České Libchavy. Výstupem studie bude návrh na řešení problematiky 
biologických odpadů na Vysokomýtsku a Choceňsku.

Do  pracovní  skupiny,  která  se  bude  podílet  na  zpracování  studie,  byl  předběžně 
nominován  starosta  Dobříkova  pan  Jiří  Svatoš,  ostatní  členové  pracovní  skupiny 
budou najmenováni správní radou.

Ad 8.Různé – diskuse

Manažer svazku informoval přítomné o průběhu čerpání dotací z prostředků EU a se 
získanými  zkušenostmi.  Dále  uvedl,  jaké  jsou  předpoklady  pokračování 
implementace, pro obce nejzajímavějších, operačních programů EU. Harmonogramy 
předpokládaného přijímání žádostí o dotaci z PRV ČR 2007-13 a OPŽP jsou uvedeny 
v příloze tohoto zápisu.

Starostové obcí České Heřmanice a Vraclav pánové Pavel Eliáš a Oldřich Koblížek 
seznámili  přítomné  s iniciativami  starostů  malých  obcí,  směřujících  k prosazování 
jejich  zájmů.  Zástupci  obcí  se  sdružují  s cílem  prosazování  zájmů  obcí  ve 
venkovském prostoru, především v následujících hnutích:

• Sdružení  místních  samospráv  (http://smscr.cz/),  cílem  sdružení  je  pomoc 
obcím při řešení jejich problémů,

• Starostové  a  nezávislí  (http://www.starostove-nezavisli.cz/),  cílem  tohoto 
uskupení je prosazení svých kandidátů v krajských, parlamentních, případně 
senátorských volbách.
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Mikroregion Vysokomýtsko
zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009 

Oba starostou vyzvali přítomné zástupce obcí k podpoře uvedených uskupení.

Ad 9.Závěr 

Návrhová komise seznámila přítomné s návrhem usnesení z jednání valné hromady, 
tak jak vyplynulo z průběhu jednání. Valná hromada usnesení schválila.

Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 se zdržel(a)

Předseda svazku poděkoval přítomným a jednání valné hromady ukončil.

V Českých Heřmanicích, dne 26. 3. 2009

Zapsal: Ing. Milan Zeman

Ing. František Jiraský
    předseda svazku

Ověřovatelé zápisu: p. Oldřich Koblížek

p. Vojtěch Eliáš

Přílohy: 1. Usnesení z jednání valné hromady

2. Zpráva o činnosti svazku od posledního jednání valné hromady

3. Kopie zprávy výsledku o přezkoumání hospodaření svazku v roce 2008

4. Schválený Závěrečný účet Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2008

5. Schválený rozpočet Mikroregionu Vysokomýtsko na rok 2009

6. Harmonogram příjmu žádostí PRV ČR 2007-13 pro rok 2009

7. Plán výzev OPŽP pro rok 2009
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Svazek obcí Mikroregion Vysokomýtsko Příloha č. 1
se sídlem – budova Městského úřadu Vysoké Mýto

U S N E S E N Í

z jednání valné hromady svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko, konané dne 
26. 3. 2009, v 1600 h, v Českých Heřmanicích

1. Valná hromada schvaluje:

a. program svého jednání ve znění uvedeném na pozvánce

b. mandátovou komisi ve složení: Jaroslav Teplý, Zuzana Tvrzníková a Marie 
Vomáčková

a. návrhovou komisi ve složení: Stanislav Kuthan, Božena Mihová a Stanislav 
Kopecký

b. za ověřovatele zápisu Oldřicha Koblížka a Vojtěcha Eliáše: 

c. rozpočet svazku na rok 2009 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 
278 351,- Kč

2. Valná hromada vyjadřuje:

a. souhlas s hospodařením svazku v roce 2008, a to bez výhrad 

3. Valná hromada bere na vědomí:

a. zprávu předsedy o činnosti svazku za období od posledního jednání valné 
hromady

b. zprávu o hospodaření svazku za rok 2008

4. Valná hromada pověřuje:

a. manažera svazku zajištěním realizace projektu „Kulturní dědictví 
Vysokomýtska 2009“ dle navržených zásad

b. předsedu svazku podpisem příslušných smluv v souladu s rozhodnutím 
správní rady svazku o rozdělení dotace z POV na projekt Kulturní dědictví 
Vysokomýtska

5. Valná hromada zmocňuje:

a. předsedu svazku ke schvalování rozpočtových opatření svazku v průběhu roku 
2009, podložených na příjmové stránce uzavřenou smlouvou o obdržení 
dotace, ostatními, již reálně existujícími příjmy svazku, či jiným doloženým 
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Mikroregion Vysokomýtsko - zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009 Příloha č. 1
Usnesení z jednání valné hromady

způsobem a na výdajové straně rozhodnutím valné hromady, či správní rady o 
využití prostředků svazku, ve výši do 2 mil. Kč

Zapsal: Ing. Milan Zeman

Ing. František Jiraský
    předseda svazku

Ověřovatelé zápisu: p. Oldřich Koblížek

p. Vojtěch Eliáš
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Mikroregion Vysokomýtsko – zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009      Příloha č. 2
Zpráva o činnosti svazku od posledního jednání valné hromady

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Mikroregionu Vysokomýtsko od posledního jednání valné hromady

Poslední jednání valné hromady našeho svazku se uskutečnilo dne 4. 12. 2007. V tomto 
období se vedení svazku věnovalo činnostem souvisejícím s ukončením hospodářského roku 
a s přípravou činnosti na příští rok, a to zejména:

• přezkoumání hospodaření svazku v roce 2008

• vyúčtování dotace POV Pardubického kraje na „Kulturní dědictví Vysokomýtska

• vyúčtování dotace POV Pardubického kraje na „Poradenství pro rozvoj 
mikroregionu“

• uzavření (účetní) roku 2008

Přezkoumání  hospodaření  proběhlo  v termínech  5. 11. 2007  a  23. 2. 2009  a  v jeho 
průběhu nebyly zjištěny žádné závady.

Využití dotačních prostředků z POV Pardubického kraje včetně podání vyúčtování těchto 
dotací se zdařilo a svazek nemusí vracet žádné prostředky.

V rámci realizace projektu „Kulturní dědictví Vysokomýtska byly zrealizovány opravy 
objektů uvedených v následující tabulce.

Číslo 
smlouvy

Město/obec
Název památkového 
objektu

Náklady na opravu v Kč*
dotace vlastní prostř. obce

Kč % Kč %

KDVM/08/01
České 
Heřmanice

Kavlárie 60 000 61,22% 38 000 38,78%

KDVM/08/02 Dobříkov hrob ruských vojáků 17 200 61,43% 10 800 38,57%
KDVM/08/03 Džbánov Boží muka 36 700 49,86% 36 900 50,14%

KDVM/08/04 Leština
křížek nad Leštinou 27 000 61,36% 17 000 38,64%

kříž u křižovatky na 
Podchlumí

11 000 61,11% 7 000 38,89%

 Mostek kaplička 30 600
bude realizováno formou 

příspěvku obci

KDVM/08/06 Nasavrky kaplička 30 600 61,20% 19 400 38,80%

KDVM/08/07 Slatina Pomník padlých 26 400 61,40% 16 600 38,60%
KDVM/08/08 Sruby Oprava kříže 39 800 61,23% 25 200 38,77%

KDVM/08/09 Svatý Jiří
pomník s figurou 
Krista

41 700 61,32% 26 300 38,68%

KDVM/08/10 Tisová
Pískovcový sokl s 
reliéfy

36 200 61,36% 22 800 38,64%

KDVM/08/11 Vraclav
Pískovc. kříž - Sv. 
Janu Nepom.

44 100 61,25% 27 900 38,75%

KDVM/08/12
Vysoké 
Mýto

Pomník padlých 61 900 61,29% 39 100 38,71%
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Mikroregion Vysokomýtsko – zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009      Příloha č. 2
Zpráva o činnosti svazku od posledního jednání valné hromady

Číslo 
smlouvy

Město/obec
Název památkového 
objektu

Náklady na opravu v Kč*
dotace vlastní prostř. obce

Kč % Kč %

KDVM/08/13 Zámrsk

Oprava pilířů a 
kamenných prvků 
sloupů brány u hist. 
bud. MŠ a Pošty 

36 800 61,33% 23 200 38,67%

C E L K E M 500 000  310 200  

V současné  době  se  připravujeme  na  pokračování  programu  „Kulturní  dědictví 
Vysokomýtska 2009“. Bylo by dobré, aby obce předali manažerovi svazku své požadavky 
nejpozdněji do 16. 4. 2008.

V lednu  předložil  svazek  žádost  o  podporu  projektu  „Bezpečnost  provozu  v obcích 
Mikroregionu  Vysokomýtsko“  z oblasti  podpory  13.2.3  Rozvoj  venkova,  operačního 
programu ROP NUTS II Severovýchod. Do tohoto projektu je zapojena část členských obcí 
svazku,  jmenovitě  Nové  Hrady,  České  Heřmanice,  Dobříkov,  Sruby,  Tisová,  Vraclav, 
Vysoké Mýto, Zálší a Zámrsk. Účasti všech obcí zabránily podmínky opatření. V minulém 
týdnu jsme obdrželi informaci, že náš projekt byl vyřazen z dalšího hodnocení pro nesplnění 
formálních  náležitostí.  S tímto  závěrem  nesouhlasíme  a  postupujeme  cestou  stížnosti  na 
postup Úřadu regionální rady. Doufám, že budeme úspěšní.

Věřím, že i v roce 2009 se podaří svazku přispět k dalšímu zlepšení podmínek v území 
svých členských obcí.

V Českých Heřmanicích, dne 26. 3. 2009 

Ing. František Jiraský
   předseda svazku
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Mikroregion Vysokomýtsko – zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009 Příloha č. 4
schválený závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU VYSOKOMÝTSKO

za rok 2008

Hospodaření svazku v roce 2008 v Kč

Stav účtu k 1. 1. 2008 264 291,19

P
ří

jm
y

dotace
Kulturní dědictví Vysokomýtska 500 000,00
Poradenství pro realizaci 
strategického plánu

75 000,00

členské příspěvky
řádné 271 999,00
mimořádné 280 000,00

úroky a ostatní příjmy 119,30
PŘÍJMY CELKEM 1 127 118,30

V
ýd

a
je

Poradenství, konzultační služby 154 944,30
vedení účetnictví 24 000,00
bankovní služby 3 355,00
software - účetnictví 8 592,00
Kulturní dědictví Vysokomýtska 858 000,00
věcné dary a pohoštění 12 443,00
spoluúčast na CYKLOGLACENSIS 2008 10 000,00
ostatní výdaje 13 200,00

VÝDAJE CELKEM 1 084 534,30

Stav účtu k 31. 12. 2008 306 875,19

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2008 v Kč

Dotační 
program

Název akce Přidělená dotace
Čerpání 
dotace

"+/-"

 
V roce 2008 nečerpal svazek dotace 
ze st. rozpočtu

0 0 0

 

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Pardubického kraje za rok 2008 v Kč

Dotační 
program

Název akce Přidělená dotace
Čerpání 
dotace

"+/-"

POV 2008
Kulturní dědictví Vysokomýtska 500 000 500 000 0
Poradenství pro realizaci 
strategického plánu

75 000 75 000 0

C E L K E M 575 000 575 000 0

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí za rok 2008 v Kč
Dotační 
program

Název akce Výše příspěvku Splaceno "+/-"

Řádné členské příspěvky obcí 271 999,00 271 999,00 0,00

Mimořádné příspěvky obcí - kulturní dědictví 280 000,00 280 000,00 0,00
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Mikroregion Vysokomýtsko – zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009 Příloha č. 4
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Majetek svazku k 31. 12. 2008 v Kč
Dlouhodobý hmotný majetek 500 244,00
Dlouhodobý nehmotný majetek 718 470,00
Drobný nehmotný majetek 9 450,00
Zůstatek na účtu 306 875,19
Pohledávky 0,00
M A J E T E K   C E L K E M 1 535 039,19

Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2008 
Auditor: pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení: Jitka Dušková, Zdeňka 
Škarková, Jiřina Zastoupilová

Závěr zprávy, ze dne 12.2.2008, o přezkoumání hospodaření za rok 2008 
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2008 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2007 v úplném znění je k 
nahlédnutí u manažera svazku - Ing. Milana Zemana (mobil: 737 305 105, e-mail: zem.mil@tiscali.cz) 
na adrese nám. Přemysla Otakara II. čp. 190/I, 566 01 Vysoké Mýto.

Projednáno na valné hromadě 
v Českých Heřmanicích:

dne 26. 3. 2009

se závěrem:
 

valná hromada vyjadřuje souhlas s hospodařením svazku

v roce 2008, a to bez výhrad.

Ing. František Jiraský
předseda svazku
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Mikroregion Vysokomýtsko – zápis z jednání valné hromady, ze dne 26  3. 2009 Příloha č. 5
schválený rozpočet Mikroregionu Vysokomýtsko na rok 2009 

ROZPOČET MIKROREGIONU VYSOKOMÝTSKO

na rok 2009

Položka Kč

Příjmy

Řádné členské příspěvky 273 351

Úroky a ostatní příjmy 5 000

  

PŘÍIJMY CELKEM 278 351

Výdaje

Poradenství, konzultační služby 125 194

Vedení účetnictví 24 000

Bankovní služby 3 500

Software - účetnictví 9 000

Ostatní výdaje 116 657

  

VÝDAJE CELKEM 278 351

 

SALDO 0

FINANCOVÁNÍ 0

Schváleno na valné hromadě, dne 26. 3. 2009 

Ing. František Jiraský
   předseda svazku
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harmonogram příjmů žádostí PRV ČR 2007-13 pro rok 2009

Harmonogram  příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření 
PRV

 pro rok 2009
 

6.kolo 10.2.-2.3.2009 do 13 hodin 

Opatření PRV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I.1.1 Modernizace 
zemědělských 
podniků/ 
podopatření I.1.1.1 
a I.1.1.2 

              

I.1.2 Investice do 
lesů

            

I.1.3 Přidávání 
hodnoty 
zemědělským a 
potravinářským 
produktům

            

I.1.4 Pozemkové 
úpravy

            

I.3.1 Další odborné 
vzdělávání 
a informační 
činnost

            

I.3.2 Zahájení 
činnosti mladých 
zemědělců

              

I.3.3 Předčasné 
ukončení 
zemědělské 
činnosti

Kontinuální příjem

I.3.4 Využívání 
poradenských 
služeb

              

II.2.4 Obnova 
lesnického 
potenciálu 
a podpora 
společenských 
funkcí lesů

              

III.1.1 
Diverzifikace 
činností 
nezemědělské 
povahy 

              

III.1.2 Podpora 
zakládání podniků 
a jejich rozvoje

              

III.l.3 Podpora             
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cestovního ruchu

Opatření PRV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

III.2.1. Obnova a 
rozvoj vesnic, 
občanské vybavení 
a služby

            

III.2.2.Ochrana a 
rozvoj kulturního 
dědictví venkova

            

III.3.1 Vzdělávání 
a informace

            

IV.1.2 Realizace 
místní rozvojové 
strategie *

             

IV.2.1 Realizace 
projektů 
spolupráce

             

* předkládá MAS
 

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 17.2-2.3.2009 do 13 
hodin
 

         7.kolo            9.6.-29.6.2009 do 13 hodin
 

         8.kolo            6.10.-26.10.2009 do 13 hodin
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