Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 3/2013 Mikroregionu Tábor konaného
dne 23. července 2013 od 15,00 hod. v Lomnici nad Popelkou v restauraci Na Pile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil Vladimír Mastník, předseda svazku. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci 6
členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila
Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu Pavel Beran a Jiří Kazda.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Vyhodnocení společné akce: Děti vítají jaro
3/ Udělení dotace na akci: Mikroregionem bezpečně dnem i nocí
4/ Udělení dotace na akci: Poradenská činnost v MR Tábor
5/ Poskytnutí příspěvku na protidrogovou prevenci
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr
Program zasedání byl schválen 6 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.
Zvolení členové orgánu pro schválení účetní závěrky schválí účetní závěrku k rozvahovému
dni do 31.5.2013.
- splněno
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Kyje, Nová Ves nad Pop., Lomnice nad Pop. Tatobity,
Bradlecká Lhota, Železnice, Holenice
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
2/ Vyhodnocení společné akce: Děti vítají jaro
Akce se zdařila, počasí bylo dobré.
Manželé Sobotovi umožnili zdarma návštěvu rozhledny pro děti, což bylo velice dětmi
uvítáno.
Fotografie z akce jsou umístěny na webech.
3/ Udělení dotace na akci: Mikroregionem bezpečně dnem i nocí
Celkový náklad:
796 257,- Kč
Požadovaná dotace 50%
398 128,- Kč
Termín plnění mimo VO Lomnice nad Popelkou v roce 2014.
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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.
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
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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
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.
ÚKOLY: Poradce vypíše výběrové řízení na dodavatele s tím, že obce předloží bližší
technický popis dodávky bez odkazů na výrobní značky do 30.9.2013.
Každá obec zašle poradci 2 fotografie před zahájením a po dokončení plnění.
4/ Udělení dotace na akci: Poradenská činnost v MR Tábor
Z Královéhradeckého kraje byla udělena dotace ve výši 10 000,- Kč na poradenskou činnost.
Vyúčtování může být provedeno po podpisu smlouvy.
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5/ Poskytnutí příspěvku na protidrogovou prevenci
Město Turnov poskytlo svazku příspěvek na protidrogovou prevenci. O její získání se uchází
Most naděje, o.s. a ADVAITA, o.s.
Členské obce rozhodly o poskytnutí prostředků organizaci Most naděje, o.s.
ÚKOLY: Poradce zajistí předložení smlouvy s vybranou organizací.
6/ Diskuse
Poradce – rozšíření služeb u účtu MR o elektronické bankovnictví
Paní účetní po dohodě s bankou žádá členské obce o vyjádření k možnosti rozšířit účet o
elektronické bankovnictví.
Členské obce nemají výhrady.
Poradce – zapůjčování stanu partnerům mikroregionu
FC Lomnice nad Pop. si zapůjčila stan a vrátila ho špinavý a polepený.
Další postup proti zamezení těchto jevů bude následující: do předávacího protokolu bude
dopsána poznámka o zákazu jakéhokoli znehodnocování stanu polepy. V případě propálení
stanu bude stanovena jednorázová pokuta.
Tolerováno bude běžné znečištění, které odstraní placení pracovníci svazku. Hrubé nečistoty
musí být vždy odstraněny na náklad partnera, který si stan na společnou akci svazku
převezme do zodpovědnosti.
Poradce – nabídka firmy TRI-IN
Společnost se zabývá všemi aktivitami spojenými s veřejným osvětlením (zadávání VZ,
optimalizací nákladů, projekcí, zastupováním zadavatele jako TDI, pasportizací a
standardizací.Obce vzaly nabídku na vědomí.
Poradce – rozpočtové opatření č. 3
Bylo předloženo rozpočtové opatření o celkových příjmech a výdajích 643 943,- Kč.
Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Členské obce nemají výhrady.
7/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 6 členských obcí):
a) přijetí dotace z Libereckého kraje na akci: Mikroregionem bezpečně dnem i nocí
(6 hlasů ano)
b) přijetí dotace z Královéhradeckého kraje na akci: Poradenská činnost v MR Tábor
(6 hlasů ano)
c) poskytnutí příspěvku na protidrogovou prevenci organizaci Most naděje, o.s.
(6 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- vyhodnocení akce: Děti vítají jaro
- rozšíření služeb u účtu svazku o elektronické bankovnictví
- nabídku firmy TRI-IN
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8/ Závěr
Zasedání MR Tábor bylo ukončeno v 16,20 hod.
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 3. října 2013 od 15,00
hodin v Obci Veselá.

……………………..
Jiří Kazda
ověřovatel

….………………….
Pavel Beran
ověřovatel

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

