Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 3/2014 Mikroregionu Tábor konaného
dne 3. června 2014 od 15,00 hod. v Rovensku pod Troskami v zasedací místnosti OÚ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájila místopředsedkyně svazku Marie Kynčlová. Konstatovala, že jsou přítomni
zástupci 10 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována
paní Jarmila Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli schváleni Bronislav Tomeš a Mgr.
Zdeněk Mrkvička (hlasování 10 osob pro návrh)
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Webové stránky mikroregionu – výběr dodavatele
3/ Dokončení realizace akce: Mikroregionem bezpečně dnem i nocí
4/ Vyhodnocení akce: Děti vítají jaro
5/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou
6/ Schválení závěrečného účtu za rok 2013
7/ Schválení rozpočtového opatření č. 2/2014
8/ Udělená dotace na poradenství z Královéhradeckého kraje – schválení smlouvy
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/ Závěr
Program zasedání byl schválen 10 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Společné téma: Obnova autobusových čekáren (Žernov, Kyje a Lomnice nad Popelkou ) a
osazení vitrín (Holenice, Nová ves nad Popelkou, Tatobity, Lomnice nad Popelkou a
Bradlecká Lhota ). Každá obec do 30.4.2013 pošle své požadavky včetně finančního
vyjádření a kvantifikace výstupů pro společnou akci MR –POV Libereckého kraje.
-nesplněno
Poradce zpracuje hlášení o změnách na SZIF a předá ho k podpisu (místo lokalizace
uskladnění stanu).
-splněno
Komise posoudí jednotlivé nabídky na webové stránky mikroregionu a vybere nejvhodnější.
Poradce zašle podklady hodnotící komisi.
- splněno,dodavatel doposud nezvolen
Poradce předá osobám pověřeným mikroregionem (Jan a Petr Šimůnkovi) smlouvu na
výpůjčku stanu, aby zajišťovaly podpisy s potencionálními vypůjčiteli.
- splněno
Poradce ve spolupráci s MAS Brána do Českého ráje zajistí dopravu do Lomnice nad
Pop. na akci Děti vítají jaro.
- splněno

1/4

Zápis ze zasedání MR Tábor

Po ukončení akce Mikroregionem bezpečně dnem i nocí všechny obce dodají poradci min.
dvě fotografie plnění.
- postupně plněno
2/ Webové stránky mikroregionu – výběr dodavatele
Pro výběr dodavatele byla sestavena hodnotící komise ve složení: Mgr. Svoboda, Mgr.
Šimek a Pavel Beran.
Preferována je nabídka společnosti Webhouse, s.r.o. s tím, že dojde k dalšímu jednání
k rozsahu přesnému vymezení zvolených variant. Obcemi je doporučena varianta č. 3 –
vzorníkové stránky. Dále vznikl požadavek, aby bylo s dodavatelem projednáno, co je
obsahem ročního poplatku do 500 MB.
3/ Dokončení realizace akce: Mikroregionem bezpečně dnem i nocí
Do 30.5.2014 byla dokončena realizace všech dílčích plnění. Zbývá kolaudace v členské obci
Rovensko pod Troskami
Foto chybí z Rovenska pod Troskami.
ÚKOLY:
Poradce zpracuje a předá na Liberecký kraj závěrečné vyhodnocení akce po provedené
kolaudaci v Rovensku p. Tr.
4/ Vyhodnocení akce: Děti vítají jaro
Termín konání 12. ročníku akce: 30.5.2014
Akce se zúčastnily:
MŠ Klubíčko Lomnice nad Popelkou
75 dětí
MŠ Lvíček Lomnice na Popelkou
40 dětí
MŠ Rovensko pod Troskami
40 dětí
MŠ Nová Ves nad Popelkou
28 dětí
MŠ Železnice
25 dětí
---------------------------------------------------------------Celkem
208 dětí
Z důvodu karantény nemohla přijet MŠ z Tatobit.
Akce byla v letošním roce financována MAS Brána do Českého ráje, tématem byl Geopark
Český ráj.
Akce se vydařila, přestože nám počasí moc nepřálo. Poradce zajistil fotodokumentaci, která
bude umístěna na webové stránky svazku.
5/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou
Všem obcím byl přeložen Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013 k seznámení.
Členské obce nemají k danému protokolu výhrady.
6/ Schválení závěrečného účtu za rok 2013
Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje
Mikroregionu Tábor za rok 2013.

2/4

provedli Přezkoumání hospodaření

Zápis ze zasedání MR Tábor

Shromáždění zástupců souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Kyje, Nová Ves nad Pop., Lomnice nad Pop.,
Železnice, Žernov, Rovensko pod Troskami
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu splatnými stanovami
vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů, je možné ho schválit. Nikdo z občanů členských
obcí neměl připomínky.
ÚKOLY:
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Tábor za
rok 2013 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali
na vědomí.
7/ Schválení rozpočtového opatření č. 2/2014
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2014, které reaguje na úhradu
příspěvku pro MAS Brána do Českého ráje, příjmu dotace na poradenství a příjem příspěvku
na protidrogovou prevenci.
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
8/ Udělená dotace na poradenství z Královéhradeckého kraje – schválení smlouvy
Královéhradecký kraj předložil smlouvu na poskytnutí 10 000,- Kč na poradenskou činnost
v roce 2014. Smlouva byla podepsána paní Kynčlovou a odeslána k podpisu zpět.

9) Diskuse
Poradce - POV Libereckého kraje 2014
Grantová schémata Libereckého kraje budou vyhlášena na podzim 2014
Společné téma – obnova autobusových čekáren v obcích Žernov, Bradlecká Lhota a Lomnice
nad Popelkou, osazení vitrín v obcích Holenice, Tatobity, Lomnice nad Popelkou a
Bradlecká Lhota a vybudování odpočívadel v Nové vsi nad Popelkou. Náklad na jednu
členskou obec cca 100 000,- Kč včetně DPH.
Zaslané požadavky obcí:
Lomnice nad Popelkou
Výměna autobusové čekárny umístěné na st.p.č. 164 (pozemek ve vlastnictví Tauchmana
Libora), k.ú. Rváčov - šlo by o prostou výměnu, cena cca 50.000,- Kč
- výstavní systém na zámku v ceně 65.000,- Kč.
ÚKOLY: Obce zašlou poradci své požadavky do 30.8.2014
Poradce – Plán účetních odpisu za rok 2014
Obcím byl předložen plán účetních odpisů za rok 2014. Žádná členská obec nemá
k předloženému materiálu výhrady.
Poradce – Hospodaření MR Tábor za období 01-03/2014
Obcím bylo předloženo hospodaření mikroregionu za období 01-03/2014. Žádná členská
obec nemá k předloženému materiálu výhrady.
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Mgr. Josef Svoboda – aktuality
během prvního červnového víkendu bude slavnostně zahájena činnost informačního centra na
Táboře (provoz 06-09/2014
- byly vydány letní turistické noviny
10/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 10 členských obcí):
a) celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2013 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor za rok 2013 s vyjádřením:
bez výhrad
(10 hlasů ano)
b) rozpočtové opatření č. 2/2014
(10 hlasů ano)
c) smlouvu o poskytnutí dotace na poradenskou činnost z Královéhradeckého kraje
(10 hlasů ano)
d) Plán účetních odpisů za rok 2014
(10 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- Schválenou účetní závěrku za rok 2013
- Vyhodnocení akce Děti vítají jaro
- Hospodaření MR Tábor za období 01-03/2014

11/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 28.8.2014 od 15,00 hodin
v Lomnici nad Popelkou

……………………..
Bronislav Tomeš
ověřovatel

….………………….
Mgr. Zdeněk Mrkvička
ověřovatel

Zapsala : Jarmila Lásková Soldátová
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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.……………………
Vladimír Mastník
předseda

