Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 5/2013 Mikroregionu Tábor konaného
dne 3. října 2013 od 15,00 hod. ve Veselé v zasedací místnosti obecního úřadu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil Vladimír Mastník, předseda svazku. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci 10
členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila
Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu Zdeňka Nejedlá a Bronislav Tomeš.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Realizace akce: Mikroregionem bezpečně dnem i nocí
3/ Projekt Svazu měst a obcí ČR- Podpora meziobecní spolupráce
4/ Mimořádný finanční příspěvek MAS Brána do Českého ráje
5/ Příprava rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu 2015 - 2017
6/ Informace o vyhlášených dotačních titulech
7/ Příprava společného projektu z Programu obnovy venkova
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr
Program zasedání byl schválen 10 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Usnesení ZO o schválení Dodatku č. 4 předložily obce: Kyje, Tatobity, Bradlecká Lhota,
Železnice, Nová Ves nad Pop.
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Tábor za
rok 2012 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali
na vědomí.
Obce vrátí doplněné formuláře majetkových karet včetně fotodokumentace majetku do Nové
Vsi nad Popelkou do 30.9.2013.
- postupně plněno
Poradce zajistí předložení smlouvy na protidrogovou prevenci s vybranou organizací.
- splněno
2/ Realizace akce: Mikroregionem bezpečně dnem i nocí
Udělená dotace 50% 398 128,- Kč
Termín plnění mimo VO Lomnice nad Popelkou v roce 2014.
Systémy veřejného rozhlasu budou zálohovány a budou nezávislé na elektrorozvodné síti
podle čl. 10 standartizačního dokumentu č.j. MV-24666-1/PO -2008 vydaného GŘ HZS ČR
“Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do Jednotného systému
varování a vyrozumění“
Holenice – veřejný rozhlas
Obec v současné době nemá veřejný rozhlas, má pouze sirénu.
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Na budově obecního úřadu budou osazeny 4 reproduktory, jeden venkovní přijímač, záložní
zdroj a anténa. Do stávajícího počítače v majetku obce bude instalováno vysílací zařízení,
software. směrová anténa, modul pro propojení se stávající sítí, modul pro rozesílání SMS
zpráv
Celková cena 75 020,- Kč včetně DPH
Bradlecká Lhota – veřejný rozhlas
Jedná se doplnění obecního rozhlasu o systém bezdrátového rozhlasu podporujícího připojení
do JSVV HZS, včetně 100V modulu pro připojení stávající rozhlasové ústředny a využití
stávajícího rozvodu MR, vysílací všesměrové antény + stožár, GSM brány, softwarového
vybavení, digitálního záznamníku zpráv. Doplnění o 2 nové venkovní přijímače se dvěma
reproduktory 30 W a jeden nový venkovní přijímač se čtyřmi reproduktory 30W , vše včetně
montáže antény a záložních zdrojů napájených z VO.
Vysílací část:
všesměrová anténa + stožár
vysílací zařízení (pult) včetně zálohy napájení
software
digitální záznamník zpráv
GSM modul
100V modul

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Přijímací část:
venkovní přijímač
reproduktor

3ks
8 ks

Vše včetně montáže, oživení, nastavení a připojení do JSVV HZS.
Celkové náklady 140 200,- Kč včetně DPH
Nová Ves nad Popelkou – VO + rozhlas
Jedná se o rozšíření stávajícího systému bezdrátového rozhlasu o dvě stanoviště (hnízda)
s připojením na stávající centrální pult. Budou osazeny dva venkovní přijímače, antény a
záložní zdroje, dále bude osazeno 6 reproduktorů.
Celkové náklady: 48 000,- Kč včetně DPH
Výměna 15 ks osvětlovacích těles na stožárech veřejného osvětlení za sodíková svítidla 70W
včetně výložníku a výbojek, 39 m kabelu CYKY. Osvětlovací tělesa budou vyměněna podél
silnice II/284.
Celkové náklady: 53 640,- Kč včetně DPH
Tatobity – veřejné osvětlení
Výměna 20 ks osvětlovacích těles na stožárech veřejného osvětlení za sodíková svítidla 70W
včetně výložníku a výbojek, 50 m kabelu CYKY
Celkové náklady: 71 520,- Kč včetně DPH
Rovensko pod Troskami – veřejné osvětlení
Jedná se o prodloužení veřejného osvětlení v ul. Žižkova o 3 sadové ocelové sloupy
s venkovními výbojkovými svítidly. Délka zemního kabelu 180 bm.
Celkové náklady: 201.194,- Kč včetně DPH
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Lomnice nad Popelkou – VO + rozhlas
Veřejné osvětlení:
4 sloupy - žárově zinkované
Kabel 79 m uložení do země do kabelového lože, 30 m do chráničky (ve vjezdech). Celkem
tedy 109 m.
4 výbojková svítidla
Jedná se o úsek ul. J. Kábrta (p.p.č. 2144 a 2108, obě k.ú. Lomnice nad Popelkou), kde
dochází k opravě chodníku, kdy VO je jeho součástí. Původní kabel, vedený v zemi, bude
nahrazen ve stejné trase novým kabelem. Sloupy VO boudou kompletně demontovány a
nahrazeny novými.
Celkové náklady: 123 868,- Kč včetně DPH
Realizace veřejného osvětlení v Lomnici nad Popelkou je již dokončena.
Veřejný rozhlas:
4 hnízda + 9 reproduktorů
Jedná se o rozšíření stávajícího systému bezdrátového rozhlasu o 4 stanoviště (hnízda) –
stanoviště – Želechy, Morcinov, 2x v oblasti stavebnin. Přesné umístění je odvislé od příjmu
signálu v daném místě. To se musí proměřit. Hnízda jsou montovány na stožáry VO, ve
výjimečných případech na sloupy NN (v místech, kde je takto řešeno VO). Fungování je na
baterii, která zabezpečuje 48 hod. provoz (napojeno na IZS – hasiči – JSVVO – jednotný
systém vyrozumění a varování obyvatelstva). Dobíjení probíhá z VO.
Celkové náklady: 82 815,- Kč včetně DPH
Projektové parametry
Výměna osvětlovacích těles – Tatobity 20ks, Nová Ves 15 ks
Rozšíření rozhlasu - stanoviště – 4 Lomnice n. P., 2 Nová Ves nad Pop., 3 Bradlecká Lhota, 1
Holenice
Nové sloupy VO – 4 Lomnice, 3 Rovensko p. Tr.
Do 15.11.2013 musí být na Krajský úřad Libereckého kraje předloženy doklady k podpisu
smlouvy – povolení plnění od SÚ, smlouvy s dodavateli, atd.. Poradce požádá o prodloužení
termínu z důvodu, že Rovensko pod Troskami nyní zpracovává podklady pro stavební
povolení.
Návrh hodnotící komise na poptávkové řízení na akci: Mikroregionem bezpečně
dnem i nocí - Marie Kynčlová, Mgr. Šimek, Zdeňka Nejedlá
Členské obce nemají výhrady k nominaci členů,
ÚKOLY: Poradce vypíše výběrové řízení na dodavatele s tím, že obce předloží bližší
technický popis dodávky bez odkazů na výrobní značky do 30.10.2013.
Každá obec zašle poradci 2 fotografie před zahájením a po dokončení plnění.
3/ Projekt Svazu měst a obcí ČR- Podpora meziobecní spolupráce
Obce byly seznámeny s projektem Svazu měst a obcí České republiky. Proběhla diskuse kam
má projekt směřovat, co bude jeho konkrétním výstupem. Obce zaujaly stanovisko, že vyčkají
na podrobnější informace.
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4/ Mimořádný finanční příspěvek MAS Brána do Českého ráje
Všechny obce již provedly úhradu příspěvku ve výši 111 815,- Kč, který bude
odeslán na účet MAS
5/ Příprava rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu 2015 – 2017
Při dnešním jednání MR Tábor byl projednán se zástupci členských obcí návrh rozpočtu DSO
Mikroregionu Tábor. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 408 000,- Kč a výdaje 408 000,- Kč
Vklady jednotlivých členských obcí zůstávají jako v roce 2013.
Lomnice nad Popelkou ……………… 90 000,- Kč,
Nová Ves nad Popelkou …………… . 39 000,- Kč,
Bradlecká Lhota …………………….. 28 000,- Kč,
Syřenov………………………………. 28 000,- Kč,
Kyje ………………………………… 11 500,- Kč
Železnice …………………………….. 51 000,- Kč,
Veselá ....................................................28 000,- Kč,
Žernov.................................................... 28 000,- Kč,
Tatobity ................................................. 39 000,- Kč,
Rovensko pod Troskami.........................51 000,- Kč,
Holenice ................................................ 11 500,- Kč.
CELKEM příjem:
405 000,- Kč
Vklady členských obcí zahrnují: roční členský příspěvek ve výši 2,- Kč za jednoho trvale
hlášeného obyvatele pro MR Tábor a pro MAS Brána do Českého ráje, o.s., náklady na
poradenské služby, částečné náklady na společné akce, náklady na účetnictví svazku.
Rozpočtový výhled – v dalších letech se nepočítá se získáním úvěrů a leasingu a předpokládá
se běžná činnost svazku.
Rozpočtový výhled na období 2015-2017 je zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
rok 2015
příjmy:
podíly obcí na poradenskou činnost
160 tis. Kč
členský příspěvek
18 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
60 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
600 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
náklady na provoz a režii
(pojištění mobilního stánku)
integrovaný projekt Mikroregionu

220 tis. Kč
18 tis. Kč
600 tis. Kč

rok 2016
příjmy:
podíly obcí na poradenskou činnost
160 tis. Kč
členský příspěvek
18 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
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náklady na poradce
integrovaný projekt Mikroregionu
výdaje:
náklady na poradce
náklady na provoz a režii
(pojištění mobilního stánku)
integrovaný projekt Mikroregionu

60 tis. Kč
290 tis. Kč
220 tis. Kč
18 tis. Kč
290 tis. Kč

rok 2017
příjmy:
podíly obcí na poradenskou činnost
160 tis. Kč
členský příspěvek
18 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
60 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
200 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
220 tis. Kč
náklady na provoz a režii
18 tis. Kč
(pojištění mobilního stánku, www stránky)
integrovaný projekt Mikroregionu
200 tis. Kč
K rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.
6/ Informace o vyhlášených dotačních titulech
Dotace SFŽP - budování lokálních boxů pro skladování odpadů
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/49/14957-opzp_lii_vyzva_20_9_2013.pdf
Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány od 25. září 2013 do 18. prosince
2013
Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
-systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z
nezemědělskéčinnosti. Biologicky rozložitelné komunální odpady (zahrnuje následující
katalogováčísla*: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03
07) musí tvořit minimálně 50% kapacity systému pro separaci a svoz,
- systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových
kartonů.Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující
katalogová čísla*: papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15
0107, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05; textil 15 01 09, 20
01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07) musí tvořit minimálně
50% kapacity systému pro separaci a svoz.
- výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného
komunálního odpadu nebo separovaného komunálního odpadu a odpadu podobného
komunálnímu odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, objemný odpad, biologicky
rozložitelný odpad), které budou dále směřovat k dalšímu materiálovému či energetickému
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využití (svozová technika pro převoz odpadů ze zařízení na překládání odpadů bez podpory z
OPŽP).
- výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru,
skla, textilu, nápojových kartonů, biologicky rozložitelných odpadů, nebezpečných odpadů a
objemných odpadů umožňující kvalitnější zpracování s cílem zlepšení následného
materiálového nebo energetického využití těchto odpadů (např. dotřídění, granulace, drcení,
praní atd.), jeho zpracování na finální produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové využití
uvedených složek odpadů.
- výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci
odpadů.
- výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) bioplynových a biofermentačních
stanic pro zpracování bioodpadů
- výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) kompostáren, kde podíl
zpracovávaných BRKO2) tvoří min. 50 % vstupu do zařízení, a které zahrnují další systémové
prvky svozu a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu
a/nebo třídění. V rámci této výzvy nejsou podporována zařízení typu komunitní kompostárny,
ale pouze zařízení provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona a malá zařízení provozovaná
dle § 33 b odst. (1), písm. b) zákona o odpadech.
- výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. Do hodnocení
projektu budou započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří mají možnost využít služby sběrného
dvora, a kteří jsou zároveň z obcí vzdálených maximálně 15 km,
- rekultivace starých skládek (stará skládka byla provozována před účinností zákona č.
238/1991 Sb. a provoz staré skládky byl ukončen před účinností zákona č.238/1991 Sb., nebo
nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona 238/1991 Sb.),
- odstranění nepovolených skládek ve ve zvláště chráněných územích, evropsky významných
lokalitách a ptačích oblastech.
Státní fond dopravní infrastruktury
Podpora na dvě oblasti:
akce na dopravní infrastruktuře zaměření na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
- akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti
dopravy a zklidnění dopravy.
Dotace – až do výše 85%
Termín podání žádosti: 7. ledna 2014
7/ Příprava společného projektu z Programu obnovy venkova
Vyhlášení od 1.10.2013 , výzva potrvá jeden měsíc, žádosti mohou podávat i jednotlivé obce
Priorita:školská zařízení, sociální a zdravotní zařízení, komunikace, chodníky, dětská
sportoviště
Alokace 4,2 mil. Kč
Mikroregion již nemůže v roce 2013 podat žádost o další integrovaný projekt, protože získal
podporu v první výzvě POV.
8/ Diskuse
Mgr. Svoboda – aktuality
Propagace akce: Historie dopravního závodu 19.10.-1.12.2013 v zámku
Mikulášské slavnosti 30.11.2013
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Provoz infostřediska na Táboře – celkově 17 000 turistů, restaurace zavřena, otevřena je
pouze rozhledna. Zpráva o provozu bude zaslána všem členským obcím.
9/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 10 členských obcí):
a) hodnotící komisi na poptávkové řízení na akci: Mikroregionem bezpečně dnem i nocí
ve složení: Marie Kynčlová, Mgr. Šimek, Zdeňka Nejedlá.
(10 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015-2017
10/ Závěr
Zasedání MR Tábor bylo ukončeno v 17,10 hod.
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 28.11.2013 od 15,00
hodin v Obci Nová Ves nad Popelkou.

……………………..
Zdeňka Nejedlá
ověřovatel

….………………….
Bronislav Tomeš
ověřovatel

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

