Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 4/2014 Mikroregionu Tábor konaného
dne 28. srpna 2014 od 15,00 hod. v Lomnici nad Popelkou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájila místopředsedkyně svazku Marie Kynčlová. Konstatovala, že jsou přítomni
zástupci 7 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována
paní Jarmila Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli schváleni Marie Kynčlová a Jiří
Kazda (hlasování 7 osob pro návrh)
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Webové stránky mikroregionu – výběr dodavatele
3/ Schválení darovacích smluv s členskými obcemi
4/ Projekt Svazu měst a obcí ČR- institucionalizace meziobecní spolupráce
5/ Příprava rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu 2016 – 2018
6/ Informace o vyhlášených dotačních titulech
7/ Vyúčtování akce: Mikroregionem bezpečně dnem i nocí
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr
Program zasedání byl schválen 7 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Poradce zpracuje a předá na Liberecký kraj závěrečné vyhodnocení akce po provedené
kolaudaci v Rovensku p. Tr.
- splněno
Vyvěšený závěrečný účet nedodaly obce: Tatobity, Holenice, Veselá
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.
- postupně splněno
POV Libereckého kraje - obce zašlou poradci své požadavky do 30.8.2014
- nesplněno, termín podzim 2014
2/ Webové stránky mikroregionu – výběr dodavatele
Preferována je nabídka společnosti Webhouse, s.r.o.. Obcemi je doporučena varianta č. 3 –
vzorníkové stránky. Dále vznikl požadavek, aby bylo s dodavatelem projednáno, co je
obsahem ročního poplatku do 500 MB.
Další jednání s preferovaným dodavatelem neproběhlo, uskuteční se v září 2014.
3/ Schválení darovacích smluv s členskými obcemi
Členským obcím byly předloženy darovací smlouvy pro obce Bradlecká Lhota, Syřenov a
Veselá, které převádějí nabitý majetek v rámci akce: ,,Obnova komunikací a technické
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infrastruktury, výsadba zeleně“ z Programu rozvoje venkova. Smlouvy budou účinné od
1.1.2015.
Obce postupně darovací smlouvy schvalují, členské obce nemají výhrady ke schválení
smluv.
4/ Projekt Svazu měst a obcí ČR- institucionalizace meziobecní spolupráce
Obce byly seznámeny s možnostmi institucionalizace v rámci ORP Turnov a Semily. Ani
obce ORP Turnov ani Semil se nechtějí připojit k MR Jizera či MR Pojizeří, dle návrhu
SMO.
Obce ORP Turnov již metodické listy vyplnily při samostatných jednáních.
Za ORP Semily byly s obcemi vyplněny metodické listy. Odpovědi směřovaly k vytvoření
nového DSO, který bude řešit projekty vzniklé zpracovanými strategiemi ve 4 oblastech.
5/ Příprava rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu 2016 – 2018
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 2014.
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 2016-2018 je zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
rok 2016
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
290 tis. Kč
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výdaje:
náklady na poradce
náklady na provoz a režii
(pojištění mobilního stánku)
integrovaný projekt Mikroregionu

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
rok 2018
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

K rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.
6/ Informace o vyhlášených dotačních titulech
a) Připravuje se vyhlášení SFDI – budování chodníků a cyklostezek
b) Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží (MŠMT):
Program č. 1 – Zabezpečení pravidelné činnosti nestátní neziskových organizací pro
organizované děti a mládež – program je určen pouze pro nestátní neziskové organizace dětí
a mládeže. Základním cílem je podpora pravidelné celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi
a mládeži.
Program č. 2 – Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží –
základní cílem programu je podpora nabídky aktivit NNO určených pro neorganizované děti
a mládež včetně děti a mládeže znevýhodněných.
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Program č. 3 – Tematické výzvy – MŠMT si vyhrazuje právo vyhlásit s ohledem na aktuální
potřeby a finanční možnosti tematické výzvy. Ty mohou být určeny všeobecné na podporu
činnosti všech nebo jen některých typu organizací nebo na úzce tematicky zaměřené aktivity.
Program č. 4 – Podpora činnosti informačních center pro mládež - program je určen
výhradně na podporu Informačních center pro mládež (ICM), která jsou certifikována MŠMT
ve smyslu Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice. Do
programu se mohou hlásit pouze certifikovaná ICM nebo jejich zřizovatelé.
Lhůta pro podání žádostí končí 31.10.2014
Bližší informace:
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi
Investiční rozvoj materiálně technické základny (dotace pro neziskové organizace na obnovu
sportovišť, budov, atd.) byl v rámci novelizovaných Programů zrušen a bude vyhlášen
samostatně v lednu 2015.
c) podpory SFŽP – jejich přehled bude zveřejněn v 10/2014 na www.sfzp.cz. Výzvy
budou vypsány začátkem příštího roku. Obsahově budou obdobné jako v tomto
plánovacím období (zateplování, odpady,….)
7/ Vyúčtování akce: Mikroregionem bezpečně dnem i nocí
V 06/2014 bylo provedeno vyúčtování dotace. Doplatek dotace doposud na účet MR nebyl
zaslán.
8) Diskuse
Poradce – smlouva na protidrogovou prevenci
Byla uzavřena smlouva s Městem Turnov. Členské obce takto získanou podporu poskytnou
subjektu, který na území obcí bude tyto činnosti zajišťovat.
ÚKOLY: Poradce zajistí předložení smlouvy ke schválení na příštím zasedání svazku se
společností Most k naději, o.s..
Rovensko pod Troskami – nabídka odprodeje 30 akumulačních kamen ze základní školy
v Rovensku pod Troskami.
Lomnice nad Popelkou – pozvání na slavnostní setkání u Allainovy věže při příležitosti
dokončení její generální opravy dne 28.9.2014 ve 14:00 hod.
Poradce – poskytování pivních setů za úplatu
Neustále je zájem od subjektů i soukromých osob o zapůjčení pivních setů na jejich akce.
Doposud se zapůjčují dle dohody členských obcí(50,- Kč/ pivní set/akce). Je nutné však
zvážit, zda je to dostačující. Na příští zasedání obce zaujmou stanovisko k zapůjčování
pivních setů.
9/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 7 členských obcí):
a) darovací smlouvu s obcí Bradlecká Lhota
b) darovací smlouvu s obcí Syřenov
c) darovací smlouvu s obcí Veselá
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d) smlouvu s Městem Turnov na přijetí finančních zdrojů na protidrogovou prevenci.
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016-2018
10/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční v listopadu 2014. Termín
zasedání bude upřesněn.

……………………..
Marie Kynčlová
ověřovatel

….………………….
Jiří Kazda
ověřovatel

.……………………
Vladimír Mastník
předseda

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

5/5

