Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 2/2015 Mikroregionu Tábor konaného
dne 19. března 2015 od 15,00 hod. v Nové Vsi nad Popelkou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil místopředseda svazku pan Vladimír Tomášek. Konstatoval, že jsou přítomni
zástupci 10 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována
Jarmila Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli schváleni Pavel Beran a Lenka Malá
(hlasování 10 osob pro návrh)

Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Příprava akce: Děti vítají jaro
3/ Webové stránky mikroregionu – výběr dodavatele
4/ Realizace projektu meziobecní spolupráce na území mikroregionu – revize stanov
5/ Návrh společných aktivit členských obcí
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr
Program zasedání byl schválen 10 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Paní účetní vystaví faktury na roční členský příspěvek jednotlivým obcím splatné do
28.3.2015.
- splněno
Poradce požádá ZŠ o vyjádření k termínu konání akce ,,Děti vítají jaro“ a dohodne s nimi další
postup spolupráce.
- splněno
Mgr. Šimek zašle obcím jednotlivé varianty řešení webových stránek pro porovnání rozdílu a
obce zvolí požadovanou variantu webových stránek.
- splněno, nereagovaly všechny obce
¨
Poradce zajistí opravu stanu a nákup 2 pivních setů, které byly vyřazeny z majetku.
- splněno,celkový náklad 4 600,- Kč + doprava
2/ Příprava akce: Děti vítají jaro
Pro děti ze ZŠ bude připraveno poznávací dopoledne.
Kde: Lomnice nad Popelkou
S termínem konání15.5.2015 všechny ZŠ souhlasily.
Z Tatobit se zúčastní méně dětí, jelikož 15.5.2015 se 40 žáků školy účastní regionální soutěže
,,Vlastík“.
Počet přihlášených dětí:
Nová Ves nad Popelkou
Tatobity
Rovensko p.Troskami

9 dětí
20 dětí
54 dětí
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Železnice
40 dětí
Lomnice n. Popelkou
200 dětí
----------------------------------------------------Celkem
323 dětí
Mgr. Ženatá, ředitelka ZŠ Lomnice, souhlasí se zapůjčením sportovišť pro akci a pro obsluhu
stanovišť budou vyžádáni studenti základní školy z 9. ročníků – musíme nahlásit požadovaný
počet studentů
Občerstvení pro účastníky 20,- Kč/osoba - předpoklad (cca 323 účastníků + zajištění
stanovišť 15 studentů) 6760,- Kč
Organizační zajištění akce: pozvánky zajistí poradce a rozešle je MŠ
ÚKOLY: Poradce ve spolupráci s MAS Brána do Českého ráje zajistí dopravu do Lomnice
nad Pop. a zajistí nákup občerstvení. Dále poradce dohodne spolupráci s Mgr. Svobodovu na
zajištění jednotlivých disciplín.
3/ Webové stránky mikroregionu – výběr dodavatele
Nabídka společnosti Webhouse:
Nabízejí 3 varianty stránek:
– vzorníkové stránky – je možno si z několika sestav a mnoha barevných provedení
(nejlevnější)
- stránky s individuálně řešeným záhlavím – příznivá cena s jedinečnou grafikou
- individuálně řešené webové stránky – individuální grafika i struktura webu (nejdražší)
Platba za zhotovení webových stránek je jednorázová, prostor by činil 1G, měsíční platba
150,- Kč.
Zástupci členských obcí se ztotožnili s návrhem paní Ing. Kracíkové na zpracování webových
stránek u společnosti Webhouse s individuálně řešeným záhlavím.
Cena za tvorbu stránek 14 161,- Kč včetně DPH
Provoz stránek ročně 2 420,- Kč včetně DPH
V měsíčním provozu stránek a modulů vismo je zahrnuto:
1. Pronájem prostoru na serveru o velikosti dle zvolené výše paušálu pro zálohovaná data ve
vismo a pro zálohovaná data na FTP
2. Technická podpora a konzultace od 8:00 do 16:30 hod., po této době jsme dostupní na
mobilních telefonech
3. Online podpora formou chatu od 8:00 do 16:00 hod.
4. Drobné úpravy stránek do 1 hodiny měsíčně (vložení banneru, úprava úvodního fota apod.)
5. 24 hodinový dozor nad provozem serveru
6. Pravidelný upgrade redakčního systému (několikrát ročně)
7. Denní zálohování dat, k dispozici obnova dat až 21 dní zpětně
8. Denní zálohování úřední desky pro uživatele modulu Ověřený snímek webu s garancí
uchování dat po dobu 10 let
9. Průběžné sledování legislativních změn a technických požadavků a jejich promítnutí do
webových stránek
10. Podpora nejnovějších verzí webových prohlížečů IE, Chrome, Opera, Safari a FF
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11. Správa emailových schránek s antispamovou ochranou včetně přístupu z webového
prohlížeče, možnost administrace schránek - v ceně provozu webu jsou 3 POP3 schránky
12. Správa a údržba domény 2. řádu, podpora IPv6, DNSSEC
13. Nepřetržitá dostupnost stránek s garancí dostupností služby Service Level Agreement ve
výši minimálně 99,5 %.
Časové hledisko: Stránky s individuální grafikou
1. Příprava
a. Upřesnění nabídky a následně i objednávky
b. Podpis smluv a závazného popisu stránek
c. Dodání základních podkladů od zákazníka pro grafický návrh - do 20 pracovních dnů (dále
jako PD) od podpisu smlouvy
2. Výroba
a. Vytvoření grafického návrhu - do 15 PD od dodání podkladů
b. Závazné schválení grafického návrhu - do 10 PD od zaslání grafického návrhu
c. Výroba stránek - do 25 PD od sválení grafického návrhu a dodání případných zbývajících
podkladů
3. Testování a ukončení
a. Předání stránek do testovacího provozu, fakturace, školení. Testovací provoz může být
bezplatně využíván max. 40 PD
b. Shoda s popisem stránek - do 10 PD od předání stránek do testovacího provozu, předání
připomínek
c. Úprava stránek dle připomínek - do 10 PD od předání připomínek
d. Ukončení testovacího provozu a převod stránek do běžného provozu na doménu - dle
písemného souhlasu zákazníka
ÚKOLY: Předseda svazku uzavře smlouvy na vytvoření webových stránek. Před dokončením
nových webových stránek poradce zajistí výpověď uhrazené domény.
4/ Realizace projektu meziobecní spolupráce na území mikroregionu
SMO zaslalo revizi stanov MR Český ráj, které byly srovnány se stanovami MR Tábor
v platném znění.
Nejdůležitější změny, které by bylo vhodné zapracovat do stanov svazku:
- vypracovat poslední znění stanov ve znění všech dodatků
- přizpůsobit stanovy svazku novým právním úpravám, hlavně zákonu č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník
- rozšíření předmětu činnosti svazku, práva a povinnosti členů, pravomoci jednání
shromáždění zástupců,…
Dne 26.3.2015 se uskuteční setkání zástupců obcí ORP Semily.
Dne 30.4.2015 se uskuteční 2. setkání zástupců obcí ORP Turnov.
ORP Turnov již získalo připomínkovaný dokument bez výhrad, dokument byl přijat. ORP
Semily a ORP Turnov jsou jedni z mála ORP, které měly přijaty všechny dílčí strategie bez
výhrady.
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Dne 27.3.2015 proběhne na Městském úřadě v Turnově v rámci projektu meziobecní
spolupráce jednání se společnosti eCentre a.s., která se zabývá elektronickými aukcemi.
Společnost bude prezentovat možnosti snížení nákladů na svoz separovaného a komunální
odpadu v případě výběru dodavatele prostřednictvím elektronické aukce.
5/ Návrh společných aktivit členských obcí
Dotace z LBC kraje integrované projekty
ÚKOLY: Obce zváží, pokud bude vypsána podpora na integrované projektu mikroregionů,
jaké téma bude preferováno.

6/ Diskuse
Poradce - oprava velkokapacitního stan
O opravu stanu byl požádán pan Heřmanský, cenu za opravu jedné střechy činí 2 200,- Kč
bez DPH, opravovány budou 2 střechy. Dále budou střechy v rámci opravy také mechanicky
očištěny. Předání stanu k opravě a kontrolu opravy zajistí bratři Šimůnkové.
Poradce – úhrada členských příspěvků MAS
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č.1/2015, které reaguje na úhradu
členských příspěvků do MAS v celkové výši 112 000,-Kč.
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
Ing. Rajm – v Lomnici nad Popelkou proběhne elektronická aukce na snížení nákladů
elektrické energie pro občany. Aukci povede společnost eCentre a.s.
Mgr. Svoboda – Lomnické letní turistické noviny
- do 13.3.2015 měly členské obce zasílat příspěvky na vydání Lomnických letních
turistických novin. Zaslaly ho pouze 4 obce mikroregionu.
- hlavní téma letošního ročníku novin bude hora Tábor
- noviny budou obsahovat akce konané od června do září 2015
- jedna strana bude věnována inzerci, která slouží k pokrytí zbývajících 10% nákladů na
noviny. Zbývá místo ještě na 7 inzerátů. Cena za inzerát o velikosti 65 mm x 90 mm činí
3 000 Kč bez DPH.
- vydání novin proběhne 30.5.2015, následně proběhne distribuce do území
- od 23.5.2015 bude otevřeno informační středisko na hoře Tábor
7/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 10 členských obcí):
a) uzavřít smlouvu se společností WEBHOUSE, s. r. o., Masarykovo nám. 47, 586 01
Jihlava na vytvoření webových stránek mikroregionu s individuálně řešeným záhlavím
(10 hlasů ano)
b) Rozpočtové opatření č. 1/2015
(10 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- přípravu akce Děti vítají jaro a výši příspěvku na jedno dítě
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8/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 28. května 2015 od 15:00
hod. na obecním úřadě v Žernově.

……………………..
Pavel Beran
ověřovatel

….………………….
Lenka Malá
ověřovatel

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

