Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 5/2014 Mikroregionu Tábor konaného
dne 27. listopadu 2014 od 15,00 hod. v Lomnici nad Popelkou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil předseda svazku pan Vladimír Mastník. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci
8 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována Jarmila
Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli schváleni Lenka Malá a Vladimír Tomášek.
(hlasování 6osob pro návrh, 2 se zdrželi)

Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Volba předsedy svazku a 2 místopředsedů svazku
3/ Schválení oprávnění podepisovat za svazek obcí Mikroregion Tábor
4/ Volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
5/ Volba členů dozorčí rady
6/ Volba členů inventarizační komise a její činnost v roce 2014, schválení příkazu
k provedení inventarizace
7/ Schválení nákladů na provoz MR v roce 2014 od Obce Nová Ves nad Popelkou
8/ Schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na rok 2016-2018
9/ Systém zapůjčování pivních setů
10/ Schválení smlouvy s organizací Most k naději na protidrogovou prevenci
11/ Webové stránky mikroregionu – výběr dodavatele
12/ Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2014
13/ Projednání Zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor
14/ Projekt Svazu měst a obcí ČR- meziobecní spolupráce na území ORP Turnov a Semily
15/ POV Královéhradeckého a Libereckého kraje – vyhlášení výzvy na POV
16/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2015
17/ Diskuse
18/ Usnesení
19/ Závěr
Program zasedání byl schválen 8 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Poradce zajistí předložení smlouvy ke schválení na příštím zasedání svazku se společností
Most k naději, o.s..
- splněno
2/ Volba předsedy svazku a 2 místopředsedů svazku
Dne 25.11.2010 došlo shromážděním zástupců ke schválení orgánů svazku v tomto složení:
předsedkyně svazku: Vladimír Mastník, starosta Města Lomnice nad Popelkou
1. místopředseda svazku: Marie Kynčlová, starostka Obce Nová Ves nad Popelkou
2. místopředseda svazku: Josef Šimek, místostarosta Města
Lomnice nad Popelkou
Vzhledem k tomu, že mandát statutárních zástupců je 4letý, je nutné zvolit nové členy orgánů
svazku.
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Navržení členové do orgánu svazku
Na předsedu svazku je navržen: Josef Šimek, starosta Města Lomnice nad Popelkou, bytem
Jilemnická 331, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Na prvého místopředsedu svazku je navržena: Lenka Malá, starostka obce Tatobity, bytem
Tatobity 244, 512 63 Tatobity
Na druhého místopředsedu svazku je navržen: Vladimír Tomášek, starosta obce Nová Ves
nad Popelkou, bytem Nová Ves nad Popelkou 267, 512 71 Nová Ves nad Popelkou
Kandidáti souhlasí s nominací.
O jednotlivých členech v orgánu svazku proběhlo hlasování samostatně.
ÚKOLY: Poradce nahlásí na KÚ LBC kraje změnu v orgánech svazku, statutární
zástupci zajistí změnu podpisových vzorů v bance.
3/ Schválení oprávnění podepisovat za svazek obcí Mikroregion Tábor
Osoby oprávněné podepisovat za svazek:
Smluvní vztahy: 1 podpis (předseda svazku, místopředsedové)
Finanční operace: 2 podpisy (předseda svazku, místopředsedové, účetní svazku)
Běžnou korespondenci svazku: 1 podpis (předseda svazku, místopředsedové, poradce svazku
- nyní Jarmila Lásková Soldátová)
Osoby oprávněné podepisovat za Svazek obcí Mikroregion Tábor připojí ke svému podpisu
zastávanou funkci.
4/ Volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
Dne 28.5.213 došlo shromážděním zástupců ke schválení orgánu pro schválení účetní závěrky
ve složení: Zdeňka Nejedlá, Pavel Beran, Jiří Kazda
Nově navržení členové: Ing. Dana Kracíková, bytem Za Humny 166, 507 13 Železnice
Pavel Beran, bytem Holenice 73, 506 01 Jičín
Zdeňka Nejedlá, bytem Tyršova 75, 512 63 Rovensko pod Troskami
Kandidáti souhlasí s nominací. O jednotlivých návrzích bylo hlasováno jednotlivě.
5/ Volba členů dozorčí rady
Dne 28.11.2013 schválili zástupci MR Tábor dozorčí radu v tomto složení:
Hanyš František
Bronislav Tomeš
Miroslav Knap
Předsedou dozorčí rady byl: Bronislav Tomeš
Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov v každém roce
dochází k výměně jednoho člena. Z dozorčí rady odchází Hanyš František.
Navržen nový člen dozorčí rady:Ing. Vlastimil Kraus, Žďár 1, 512 51 Lomnice nad
Popelkou
Kandidát souhlasí s nominací.
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Předsedou dozorčí rady zůstává Bronislav Tomeš.
Nové složení dozorčí rady:
Bronislav Tomeš, bytem Bradlecká Lhota 12, 507 13 - předseda
Ing. Vlastimil Kraus,bytem Žďár 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Miroslav Knap, bytem Kyje 13, 507 13 Železnice
6/ Volba členů inventarizační komise a její činnost v roce 2014, schválení příkazu
k provedení inventarizace
Členy inventarizační komise MR Tábor jsou schváleni ze dne 25.11.2010 tyto osoby:
Ústřední inventarizační komise: předseda : Zdeňka Nejedlá
Člen: paní Bryknarová – účetní DSO
Dílčí inventarizační komise: Jiří Kazda
Pavel Beran
Vzhledem k tomu, že proběhly komunální volby a změnily se statutární zástupci členských
obcí, je nutné zvolit nové členy inventarizační komise.
Nová volba inventarizační komise:
Ústřední inventarizační komise: předseda : Mgr.Zdeněk Mrkvička
člen: paní Bryknarová
Dílčí inventarizační komise: František Hanyš
Kandidáti souhlasí s nominací.
O jednotlivých členech inventarizační komise proběhlo hlasování samostatně.
Předseda svazku dává písemný příkaz k provedení inventarizace za rok 2014 s termínem
zahájení od 1.1.2014 do 15.1.2015.
7/ Schválení nákladů na provoz MR v roce 2014 od Obce Nová Ves nad Popelkou
Obec Nová Ves nad Popelkou vyčíslila náklady na provoz MR Tábor v roce 2014 na
celkovou částku 5 740,- Kč.
ÚKOLY: Účetní svazku zaplatí Obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR
v roce 2014 ve výši 5 740,- Kč.
8/ Schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na rok 2016-2018
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů a platných Stanov byl Návrh rozpočtu MR Tábor na rok 2015 vyvěšen po
dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí i elektronicky.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 415 000,- Kč a výdaje 415 000,- Kč
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vzhledem k tomu, že je splněna zákonná povinnost, je možné schválit rozpočet MR.
Vyvěšený návrh rozpočtu přinesly obce: Žernov, Holenice, Syřenov, Železnice, Nová Ves nad
Popelkou, Kyje, Tatobity
Rozpočtový výhled na období 2016-2018 je zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
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K rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.
9/ Systém zapůjčování pivních setů
Mikroregion doposud zapůjčuje jeden pivní set za 50.- Kč na akci. Členské obce zvážily,
zda je tato částka dostačující a shodly se na zachování této částky.
ÚKOLY:Poradce zajistí, aby s bratry Šimůnkovými byla rozšířena smlouva o hmotné
zodpovědnosti a poradce rozšíří smlouvy o výpůjčce velkokapacitního stanu i na pivní sety.
10/ Schválení smlouvy s organizací Most k naději na protidrogovou prevenci
Je předložena smlouva na poskytnutí příspěvku na financování terénního programu pro
uživatele drog na území MR v roce 2014 ve výši 7 136,- Kč.
Členské obce nemají výhrady k uzavření smlouvy.
Kontaktní adresa:
Most k naději
se sídlem Most, P. Jilemnického 1929, PSČ : 434 01
statutární zástupce : Lubomír Šlapka
IČ : 63125137
11/ Webové stránky mikroregionu – výběr dodavatele
Výběr dodavatele webových stránek bude projednán na dalším zasedání mikroregionu.
12/ Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2014
Dozorčí rada vykonala dne 23.9.2014 kontrolu finanční činnosti Mikroregionu Tábor.
Poradkyně přítomným přečetla zprávu z kontroly a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Originál „Zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2014“ bude uložen ve složce
svazku.
ÚKOLY: Poradce do 31.12.2014 rozešle všem členským obcích zprávu o finanční činnosti
Mikroregionu Tábor v roce 2014 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce
k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl
záznam o předložení zprávy.
13/ Projednání Zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor
Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor proběhlo dne 16.10.2014 s tímto závěrem:
při dílčím přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Členské obce projednaly obsah Zprávy a nemají k ní výhrady.
14/ Projekt Svazu měst a obcí ČR- meziobecní spolupráce na území ORP Turnov
a Semily
Výsledky institucionalizace byly všem obcím zaslány, nyní je výstup odeslán na SMO, aby
byly připraveny nové stanovy pro nové DSO na území ORP Turnov a proběhla revize stanov
stávajících. O výsledku budou obce informovány.
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Další část projektu je zaměřena na téma Servis samosprávám, ke kterému byl SMO zaslán
dotazník, který mapuje potřebu jednotlivých malých obcí
V dotazníku je vymezeno 7 základních okruhů:
1. Právní podpora, 2. Ekonomické agendy, 3. Dotační management, 4. Veřejné zakázky,
5. IT podpora, 6. Technická a stavební podpora, 7. Rozvoj obce.
Dotazník byl starostům předán a ti ho vyplnili podle svých potřeb.
15/ POV Královéhradeckého a Libereckého kraje – vyhlášení výzvy na POV
Liberecký kraj – termín vyhlášení 20.12.2014 do 31.1.2015
Uznatelnost nákladů od 07/2014 -12/2015
Vyhlášeny budou pouze DT 1 (+ obchody), 4 a nově 9 (válečné hroby – příspěvek
v max. výši 25 000,- Kč)
Nebude vypsán DT 7 pro mikroregiony
Alokace 5,0 mil. Kč
Královéhradecký kraj
u dotačních programů POV dochází na rok 2015 k těmto změnám:
DP 1 snížení maximální výše dotace na 400 000 Kč z 600 000 Kč
Bodové hodnocení nejen u počtu místních části obce ale i katastrálních území
DP 2 snížení maximální výše dotace na 600 000 Kč z 800 000 Kč
DP 1 a DP 2- bodové hodnocení nejen u počtu místních části obce ale i u počtu katastrálních
území
DP 2 nově bodové hodnocení u zpracovaného pasportu místních komunikací
Z důvodů finanční nedostatečnosti budou v roce 2015 vyhlášeny pouze dva dotační programy,
tj.
DP1 a DP2. Důvodem je neustálá poptávka žádostí v těchto programech a značný převis
žádostí
vzhledem k alokovaným prostředkům.
Termín pro vyhlášení POV 2015 je stanoven v období od 10. 11. 2014 – 12. 12. 2014.
Nebude vypsán dotační titul pro mikroregiony
16/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2015
Mikroregion dle platných Stanov je povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
odborně způsobilou. Na rok 2015 byla předložena Dohoda o provedení práce s paní
Bryknarovou na vedení účetnictví mikroregionu, jehož součástí je též inventarizace majetku a
závazků svazku, účetní závěrka, mzdová agenda, výkaznictví a archivace účetních dokladů a
písemností.v celkové částce 22 000,- Kč za 80 hodin práce
17) Diskuse
Poradce – darovací smlouvy na převod majetku
Doposud neschválila darovací smlouvu Obec Syřenov, zasedání zastupitelstva bude
12.12.2014.
Poradce předložil vyjádření Finančního ředitelství k problematice nabývání majetku.
Mgr.Šimek - informace
Na MAS se zpracovává rozvojový materiál
Upřesnil výši příspěvku mikroregionu na MAS
Dne 27.1.2014 se cca 17,00 hod.uskuteční valná hromada MAS Brána do Českého ráje, o.s..

5/7

Zápis ze zasedání MR Tábor

Mgr. Svoboda – informace
členské obce mohou uveřejňovat informace o akcích a pozvánky na tyto akce, které se
konají v jejich obci, na stránkách KIS Lomnice nad Popelkou. Tyto informace stačí zaslat
elektronicky KISu, který je následně umístí na své webové stránky.
- navrhl členským obcím mikroregionu, aby zakoupily lavičky
s opěradlem, které by si členské obce půjčovaly na své akce
- v příštím roce se nebude konat miniveletrh cestovního ruchu
Poradce – Hospodaření MR Tábor za období 01-10/2014
Členské obce byly seznámeny s hospodařením, nemají k němu výhrady.
Poradce – Plán účetních odpisů na rok 2014
Členské obce byly seznámeny s Plánem účetních odpisů na rok 2014, nemají k němu
výhrady.
18/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 8 členských obcí):
a) orgány svazku ve složení:
předseda svazku:
Josef Šimek, starosta Města Lomnice nad Popelkou, bytem Jilemnická 331, 512 51
Lomnice nad Popelkou
datum vzniku funkce:28.11.2014
(7 hlasů ano, 1 se zdržel)
místopředsedové svazku:
Lenka Malá, prvý místopředseda, bytem Tatobity 244, 512 63 Tatobity
datum vzniku funkce:28.11.2014
(7 hlasů ano, 1 se zdržel)
Vladimír Tomášek, druhý místopředseda, bytem Nová Ves nad Popelkou 267, 512 71
Nová Ves nad Popelkou
datum vzniku funkce:28.11.2014
(7 hlasů ano, 1 se zdržel)
Osoby oprávněné podepisovat za svazek obcí Mikroregion Tábor : Mgr. Josef Šimek,
Lenka Malá, Vladimír Tomášek, účetní svazku a poradce svazku v rozsahu dle bodu
3/ zápisu
(8 hlasů ano)
b) Členy orgánu pro schválení účetní závěrky ve složení:
Ing. Dana Kracíková, bytem Za Humny 166, 507 13 Železnice (8 hlasů ano)
Pavel Beran, bytem Holenice 73, 506 01 Jičín
(7hlasů ano, 1 se zdržel)
Zdeňka Nejedlá, bytem Tyršova 75, 512 63 Rovensko pod Troskami (8 hlasů ano)
Datum vzniku funkce: 28.11.2014
c) doplnění dozorčí rady o nového člena
Ing. Vlastimil Kraus,bytem Žďár 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
(7 hlasů ano, 1 se zdržel)
Datum vzniku funkce: 28.11.2014
d) Ústřední inventarizační komise: předseda: Mgr. Zdeněk Mrkvička
Člen: p. Bryknarová
Dílčí inventarizační komise:
František Hanyš
Datum vzniku funkce: 28.11.2014
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e) úhradu nákladů Obci Nová Ves nad Popelkou spojených s chodem MR v roce 2014 ve
výši 5 740,- Kč
(8 hlasů ano)
f) ) vyrovnaný rozpočet ,,MIKROREGIONU TÁBOR“ na rok 2015 v příjmech 415 000,Kč a ve výdajích 415 000,- Kč
(8 hlasů ano)
g) rozpočtový výhled „MIKROREGIONU TÁBOR“na roky 2016 – 2018
(8 hlasů ano)
h) smlouvu se společností Most k naději na protidrogovou prevenci
(8 hlasů ano)
i) schválení dohody o provedení práce na vedení účetnictví s paní Bryknarovou na rok
2015 v částce 22 000,- Kč za 80 hodin práce.
(8 hlasů ano)
k) Plán účetních odpisů na rok 2014
(8 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- Zprávu o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2014
- Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor
- Hospodaření MR Tábor za období 01-10/2014
19/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 29. ledna 2015 od
15:00.hod. v Lomnici nad Popelkou.

……………………..
Lenka Malá
ověřovatel

….………………….
Vladimír Tomášek
ověřovatel

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

