
Zápis ze schůze Rady Mikroregionu Telčsko 
 
Místo konání:  kancelář Mikroregionu Telčsko 
Datum a čas konání:  středa 13. dubna 2022 od 15:00 hod 
 
 
ad 1) Úvod 

Schůzi zahájil R. Fabeš přivítáním přítomných, konstatováním usnášeníschopnosti (11 členů 
– viz prezenční listina) a hlasováním o programu, který byl oproti původnímu zaslanému 
programu členům, doplněn o bod č. 3) Stanovy Spolku Kraj pod Javořicí. 

 
Program:  

1) Úvod 
2) Projekty Mikroregionu Telčsko 
3) Stanovy Spolku Kraj pod Javořicí 
4) Pojízdná prodejna firmy Lapek v rámci Mikroregionu Telčsko 
5) Inventarizace za rok 2021 
6) Závěrečný účet MT vč. zprávy o přezkoumání hospodaření MT za rok 2021 
7) Účetní závěrka za rok 2021 
8) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2021 
9) Výběr auditora za rok 2022 
10) Různé 
11) Závěr 

 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
 
 
ad 2) Mikroregionální projekty  
 J. Švaříček informoval o aktuálních projektech Mikroregionu Telčsko 

Region Renesance proti proudu času ATCZ 185 - Dokončujeme obsahovou náplň naučných 

stezek. Současně je již vybrán dodavatel na zhotovení infotabulí pro naučné stezky Mrákotín 

a Štamberk. Osloveno 5 dodavatelů, 3 předložili nabídku. Nejnižší cenu nabídlo Everico 110 

836 Kč včetně DPH pro Štamberk a 120 367 Kč včetně DPH pro Mrákotín. Dle směrnice MT 

byl výběr v kompetenci předsedy. 

- Pro Štamberk vyřizujeme poslední povolení. Všechna bychom měli mít v průběhu května. 

Práce začnou až v polovině srpna. 

ATCZ 214 

- Pokračujeme v tvorbě obsahu pro nový turistický portál Telčska. Na webu budou 

prezentovány místní rašeliniště a cyklistické trasy po rašeliništích. 

- Absolvovali jsme projektové setkání v Liebenau. S rakouskými partnery je výborná 

spolupráce. Mnoho materiálů tvoříme společně či si vyměňujeme.  

- Na projektu ATCZ214 vystřídala Ing. Věru Peichlovou ml. nová pracovnice Ing. Barbora 

Vojtová. 

 

 

 



Dotace Kraj Vysočina 

- Jan Švaříček podal  žádost na Kraj Vysočina pro rok 2022. 

Destinační společnost 

- Po schválení stanov se uskuteční ustavující schůze spolku a bude následovat zápis u 

krajského soudu. 

- Destinační web - máme již odsouhlasené logo destinace a finišují práce na webu. Bude 

připravený v průběhu května. 

 
ad 3) Stanovy Spolku Kraj pod Javořicí 

R. Fabeš informovala o vytvořených stanovách Spolku Kraj pod Javořicí viz příloha č. 1, které  
budou podrobněji představeny na členské schůzi dne 25.dubna 2022.  

 
Usnesení 220413/3: Rada Mikroregionu Telčsko doporučuje stanovy Spolku Kraj pod Javořicí 
ke schválení členské schůzi. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
ad 4) Pojízdná prodejna firmy Lapek v rámci Mikroregionu Telčsko 

P. Beneš informoval o situaci ohledně pojízdné prodejny Lapek v rámci Mikroregionu. 
              Do konce listopadu 2021 fungovala pojízdná prodejna Lapek, které cca 2 x týdně   
              objížděla menší obce v regionu a zajišťovala základní nákupy především pro starší občany.  
              Šlo o Řídelov, Vanov, Třeštice, Doupě, Urbanov, Volevčice, asi ještě další. 
             Paní, která měla tento provoz na starosti, ale skončila a firma Lapek nenašla za cca 3 měsíce  
             žádnou adekvátní náhradu. (mluvil jsem s nimi cca před týdnem). Následně dostal informaci  
             z obce Nevcehle, kde měl Lapek stálou prodejnu, že ji budou také zavírat. 
             Dále informoval, že momentálně je situace stabilizována a pojízdná prodejna Lapek obnovila  
             služby. 

 
Usnesení 220413/4: Rada Mikroregionu Telčsko pověřila předsedu svazku MT Romana 
Fabeše, aby situaci probral s panem Křemenem, jednatelem společnosti Lapek a.s. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 

ad 5) Inventarizace za rok 2021 
 H. Pařilová popsala výsledky inventarizace za rok 2021, inventarizační zpráva za rok 2021 je 

přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
Usnesení 220413/5: Rada Mikroregionu Telčsko bere na vědomí inventarizaci za rok 2021. 

  Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
ad 6) Závěrečný účet MT vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření MT za rok 2021 
 H. Pařilová informovala o závěrečném účtu MT vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření MT za 

rok 2021. Dokumenty viz příloha č. 3.  
 
Usnesení 220413/6: Rada Mikroregionu Telčsko doporučuje schválit Členské schůzi 
Mikroregionu Telčsko Závěrečný účet MT vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření MT za rok 
2021 bez výhrad - viz příloha č. 4. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 

 



ad 7) Účetní závěrka za rok 2021 
 H. Pařilová okomentovala účetní závěrku za rok 2021. 

 
Usnesení 220413/7: Rada Mikroregionu Telčsko doporučuje schválit Členské schůzi 
Mikroregionu Telčsko Účetní závěrku za rok 2021 - viz příloha č.5. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
Ad 8) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2021 
 H. Pařilová okomentovala Zprávu o činnosti Dozorčí rady MT za rok 2021. 
 

 Usnesení 220413/8 Rada Mikroregionu Telčsko doporučuje schválit Členské schůzi 
Mikroregionu Telčsko Zprávu o činnosti Dozorčí rady MT za rok 2021 - viz příloha č. 6. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
ad 9) Výběr auditora na rok 2022 
 Rada rozhodla, že hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok 2022 
 bude opět zadáno Krajskému úřadu Kraje Vysočina. 
 

 Usnesení 220413/9: Rada Mikroregionu Telčsko schvaluje, aby přezkum hospodaření svazku 
obcí Mikroregionu Telčsko za rok 2022 bylo zadáno krajskému úřadu. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
ad 10) Různé 
 R. Fabeš informoval přítomné, že Ing. Věra Peichlová bude mít nově na starosti žádost 

dotačního titulu z MMR, jejich zpracování včetně výběrových řízení popř. vyúčtování a 
vypořádání schválených dotací. Na projektu destinační společnosti Spolku Kraj pod Javořicí ji 
vystřídala Ing. Barbora Vojtová. 

 
 R. Fabeš přednesl přítomným informace o energiích a  jejich rapidním zdražování. Celou 

problematiku přednese podrobněji p. Dočekal na členské schůzi dne 25.4.2022. 
V návaznosti na tuto tématiku přednesl M. Požár vizi, že školy, školky a jiná školní zařízení 
budou dotačně podpořeny na přechod na solární systémy. 

  
P. Tomíšek, z obce Řásná informoval přítomné, že podával dvě žádosti na veřejně prospěšné 
pracovníky a nebyly jim schváleny.  

 M. Požár z Městyse Mrákotín doplnil, že jemu byly dvě žádosti schváleny na dobu 2 měsíců. 
 
 M. Štěpánková informovala přítomné o průběhu 5. výzva k programu Rozvoje venkova. 

Celkově  bylo podáno 37  žádostí. 
 

 M. Tichá informovala o realizovaném projektu MAP II, který vstupuje do posledního roku 
realizace (do konce prosince 2022) a o přípravách žádosti o dotaci na realizaci projektu MAP 
III, která bude realizován od ledna do listopadu 2023 a jeho hlavním cílem bude vyhodnocení 
realizace projektů MAP I a MAP II a zároveň naplánování implementačních aktivit do 
navazujícího projektu MAP IV. Dále o vyhlášení Postbellum, které proběhlo 6.4.2022 
v Panském Dvoře v Telči. 

 
             R. Fabeš informoval o zrušení plánované cyklojízdy ve dnech 9.-10.6.2022. 

 
             R. Fabeš závěrem informoval o plánovaném Společenském večeru spojeném se členskou 

schůzí pravděpodobně v září tohoto roku. 
 
 
 

 



ad 11)  Závěr 
R. Fabeš poděkoval všem přítomným za účast, poté byla schůze ukončena.  
 
 
 
 

 
V Telči 20. dubna 2022 
Zapsala: Hana Pařilová 
 
 
 
 
 
  ……………………………………………………..……….. 
  Mgr. Roman Fabeš 
  předseda Mikroregionu Telčsko 
 
 
Rozdělovník: Členové rady Mikroregionu Telčsko 


