Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 3/2015 Mikroregionu Tábor konaného
dne 28. května 2015 od 15,00 hod. v Žernově
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájil předseda svazku pan Mgr. Josef Šimek. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci
8 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována Jarmila
Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli jmenování Bronislav Tomeš a Renata Hrdličková
(hlasování 8 osob pro návrh)

Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Vyhodnocení akce: Děti vítají jaro
3/ Webové stránky mikroregionu
4/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok 2014
5/ Schválení závěrečného účtu za rok 2014
6/ Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015
7/ Neudělení dotace na poradenství z Královéhradeckého kraje
8/ Projekt meziobecní spolupráce na ORP Semily – pokračování, el. aukce na
likvidaci odpadů
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/ Závěr
Program zasedání byl schválen 8 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
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. Svobodou na zajištění
jednotlivých disciplín.
- splněno
Předseda svazku uzavře smlouvy na vytvoření webových stránek. Před dokončením nových
webových stránek poradce zajistí výpověď uhrazené domény.
- splněno
Obce zváží, pokud bude vypsána podpora na integrované projekty mikroregionů z LBC kraje,
jaké téma bude preferováno
- bude splněno
2/ Vyhodnocení akce: Děti vítají jaro
Termín konání akce: 15.5.2015
Místo konání: Lomnice nad Popelkou v areálu ZŠ
Pro děti ze ZŠ bylo ve spolupráci s KIS Lomnice nad Popelku, ZŠ Lomnice nad Popelkou a
MAS Brána do Českého ráje připraveno celkem 14 sportovních a vědomostních disciplín pro
děti od 1. do 3. tříd základních škol, částečně zaměřených na Geopark Český ráj.
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Akce se zúčastnily děti ze ZŠ Lomnice nad Popelkou, Rovenska pod Troskami, Tatobit,
Železnice a Nové Vsi nad Popelku.
Celkem se akce zúčastnilo 320 dětí.
Vyúčtování:
Doprava
Občerstvení pro účastníky celkem
Pamětní listy
CELKEM

3 847,00 Kč (původní objednávka na 4579,- Kč)
4 122,00 Kč
1 778,70 Kč
9 747,70 Kč

Akce se v letošním roce opět vydařila. Počasí nám velmi přálo a děti si sportovněvědomostní dopoledne také užily.
3/ Webové stránky mikroregionu
Byla uzavřena smlouva se společností Webhouse. Nyní budou probíhat práce na nových
webových stránkách.
4/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok 2014
Všem obcím byl přeložen Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014 k seznámení.
Členské obce nemají k danému protokolu výhrady.
5/ Schválení závěrečného účtu za rok 2014
Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje provedli Přezkoumání
Mikroregionu Tábor za rok 2014.
Shromáždění zástupců souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

hospodaření

Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Holenice, Žernov, Nová Ves nad Popelkou
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu splatnými stanovami
vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů, je možné ho schválit. Nikdo z občanů členských
obcí neměl připomínky.
ÚKOLY:
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Tábor za
rok 2014 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali
na vědomí.
6/ Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2015, které reaguje na úhradu
nákladů na zakoupení pivních setů ve výši 7 260,- Kč
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
7/ Neudělení dotace na poradenství z Královéhradeckého kraje
Královéhradeckým krajem nebyla udělena dotace z důvodu získání nízkého počtu bodů při
hodnocení žádosti.
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8/ Projekt meziobecní spolupráce na ORP Semily – pokračování, el. aukce na likvidaci
odpadů
Členské obce obdržely od Ing. Perglerové, koordinátorky meziobecní spolupráce
výzvu k pokračování projektu do 10/2015.
Obce diskutovaly nad výzvou a jednomyslně se dohodly, že projekt splnil jejich
očekávání, a proto pokračování projektu nepodpoří.
ÚKOLY:
Poradce sdělí ing. Klackové, koordinátore projektu výsledné stanovisko obcí za ORP Semily.
ORP Turnov
Ve SO ORP Turnov bylo partnerem projektu městem Turnov podepsáno pokračování
projektu do 10/2015.
V rámci pokračování projektu bude řešeno:
V rámci efektivní meziobecní spolupráce má být zvoleno téma, o kterém proběhne vzájemná
diskuse např. administrativní podpora malých obcí, zaměstnanost či jiné volitelné téma.
Obce navrhují zvolit volitelné téma, které by bylo předmětem vzájemné spolupráce, např. již
rozpracované téma v rámci odpadového hospodářství : Snížit náklady obcí na svoz a
nakládání s komunálními a recyklovatelnými odpady
Dále bude v prodloužení projektu vytvořen ucelený dokument obsahující Akční plán, jehož
součástí bude alespoň 5 rozvojových aktivit meziobecní spolupráce podle preferencí
územního obvodu vycházejících z vytvořeného strategického dokumentu.
Obce navrhují vybrat témata v oblasti doprava, sociální oblasti a odpadového hospodářství.
Obce své konkrétní návrhy zašlou.
Elektronická aukce na likvidaci odpadů
Proběhne výběrové řízení na společnost, která zajistí elektronickou aukci na likvidaci
odpadů. Některé obce mikroregionu nemají, vzhledem ke své velikosti, vysoké náklady na
likvidaci odpadu a tak se pro připojení k aukci rozhodnou až po výběrovém řízení, kdy bude
známa finanční úspora pro všechny obce.
9/ Diskuse
Poradce:
Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2015, které reaguje na úhradu za
zřízení a provozu webových stránek mikroregionu ve výši 16 000,- Kč.
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
Podpisové oprávnění na el. bankovnictví v Komerční bance
Oprávnění podepisovat elektronickým podpisem za Mikroregion Tábor finanční operace –
příkazy k úhradě v rámci internetového bankovnictví bude mít Miloslava Bryknarová, účetní
svazku. Obce nemají výhrady k tomu návrhu.
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Informace o podané žádosti o příspěvek na protidrogovou prevenci
Město Turnov zaslalo informaci, že z důvodu novely zák. č. 250/2000 Sb. není možné
poskytnout příspěvek na základě zaslané žádosti. Na sklonku roku 2015 bude vypsán dotační
titul, do kterého bude moci svazek žádost podat.
V. Tomášek, informace z obce
Česká pošta zvažuje zrušení obecní pošty v Nové Vsi nad Popelkou, obec nesouhlasí
Mgr. Svoboda , aktuality
minulý víkend byl zahájen provoz v informačním centru na Táboře.
V červnu a v září bude otevřeno pouze o víkendu, v červenci a srpnu bude otevřeno denně
mimo pondělí.
od 29.5.2015 budou distribuovány Letní turistické noviny Lomnicka
10/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 8 členských obcí):
a) celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2014 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor za rok 2014 s vyjádřením:
bez výhrad
(8 hlasů ano)
b) rozpočtové opatření č. 2/2015
(8 hlasů ano)
c) rozpočtové opatření č. 3/2015
(8 hlasů ano)
d) Podpisové oprávnění na všechny operace v elektronickém bankovnictví v Komerční
bance paní Miloslavě Bryknarové, účetní svazku
(8 hlasů ano)

Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- Schválenou účetní závěrku za rok 2014
- Vyhodnocení akce Děti vítají jaro
- Neudělení dotace na poradenskou činnost
11/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 3.9.2015 od 15,00 hod.
v Lomnici nad Popelkou.

……………………..
Bronislav Tomeš
ověřovatel

….………………….
Renata Hrdličková
ověřovatel

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

