Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 5/2015 Mikroregionu Tábor konaného
dne 20. listopadu 2015 od 18,30 hod. v obci Hrušky (výjezdní zasedání)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájil předseda svazku pan Mgr. Josef Šimek. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci
6 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována Jarmila
Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli jmenování pan Vladimír Tomášek a pan Bronislav
Tomeš (hlasování 6 osob pro návrh)

Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
3/ Volba členů dozorčí rady
4/ Činnost inventarizační komise v roce 2015, schválení příkazu k provedení
inventarizace
5/ Schválení nákladů na provoz MR v roce 2015 od Obce Nová Ves nad Popelkou
6/ Schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na rok 2017-2019
7/ Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2015
8/ POV Královéhradeckého kraje – vyhlášení výzvy na POV
9/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2016
10/ Diskuse
11/ Usnesení
12/ Závěr
Program zasedání byl schválen 6 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2016 dá částku uvedenou v zápisu ze
zasedání ze dne 3.9.2015
- splněno
Poradce zašle návrh rozpočtu 2016 členským obcím k zákonnému zveřejnění po dobu 15
dnů.
- splněno
Vyvěšený závěrečný účet za rok 2014 dodaly obce: Holenice, Žernov, Nová Ves nad
Popelkou, Železnice, Bradlecká Lhota, Tatobity, Kyje
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.
- splněno
2/ Volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
Dne 27.11.2014 došlo shromážděním zástupců ke schválení orgánu pro schválení účetní
závěrky ve složení:
Ing. Dana Kracíková, bytem Za Humny 166, 507 13 Železnice
Pavel Beran, bytem Holenice 73, 506 01 Jičín
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Zdeňka Nejedlá, bytem Tyršova 75, 512 63 Rovensko pod Troskami
Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov v každém roce
dochází k výměně jednoho člena.
Z orgánu pro schválení účetní závěrky odchází:
Pavel Beran, bytem Holenice 73, 506 01 Jičín
Nově navržený člen:
Bronislav Tomeš, bytem Bradlecká Lhota 12, 507 13 Železnice
Kandidát souhlasí s nominací.
3/ Volba členů dozorčí rady
Dne 27.11.2014 schválili zástupci MR Tábor dozorčí radu v tomto složení:
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
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 Bronislav Tomeš.
Navržen nový člen dozorčí rady: Jiřina Bláhová, bytem Jiráskova 303, 512 63
Rovensko pod Troskami
Kandidát souhlasí s nominací.
Předsedou dozorčí rady je zvolena Jiřina Bláhová.
Nové složení dozorčí rady:
Jiřina Bláhová, bytem Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami - předseda
Ing. Vlastimil Kraus, bytem Žďár 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Miroslav Knap, bytem Kyje 13, 507 13 Železnice
4/ Činnost inventarizační komise v roce 2015, schválení příkazu k provedení
inventarizace
Ústřední inventarizační komise: předseda: Mgr. Zdeněk Mrkvička
člen: paní Bryknarová
Dílčí inventarizační komise: František Hanyš
Předseda svazku dává písemný příkaz k provedení inventarizace za rok 2015 s termínem
zahájení od 1.12.2015 do 15.1.2016.
5/ Schválení nákladů na provoz MR v roce 2015 od obce Nová Ves nad Popelkou
Obec Nová Ves nad Popelkou vyčíslila náklady na provoz MR Tábor v roce 2015 na
celkovou částku 5 420,- Kč.
ÚKOLY: Účetní svazku zaplatí obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR
v roce 2015 ve výši 5 420,- Kč.
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6/ Schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na rok 2017-2019
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 2016 vyvěšen po
dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí i elektronicky.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 549 000,- Kč a výdaje 549 000,- 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: Nová Ves nad Popelkou, Rovensko pod Troskami,
Bradlecká Lhota, Kyje, Tatobity
Rozpočtový výhled na období 2017-2019 je zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
K rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.
7/ Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2015
Dozorčí rada vykonala dne 22.10.2015 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 2015“ bude uložen ve složce
svazku.
ÚKOLY: Poradce do 31.12.2015 rozešle všem členským obcích zprávu o finanční činnosti
Mikroregionu Tábor v roce 2015 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce
k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl
záznam o předložení zprávy.
8/ POV Královéhradeckého kraje – vyhlášení výzvy na POV
DP 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
- způsobilý žadatel je obec do 2 000 obyvatel
- způsobilé výdaje na výstavbu, rekonstrukci, opravu základních a mateřských škol,
zdravotních a soc. zařízení, kulturní, tělovýchovná zařízení, dětská hřiště hasičské zbrojnice,
veřejný rozhlas, sakrální stavby, hřbitovy, radnice, obecní úřady,…
- min. výše dotace 50 000,- Kč, max. výše dotace 400 000,- Kč
- dotace 50%
- termín pro podání žádostí do 11.12.2015
DP 2 – Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací,
infrastruktura
způsobilý žadatel je obec do 2 000 obyvatel
- způsobilé výdaje na výstavbu, rekonstrukci, opravu místních komunikací, chodníků,
veřejného osvětlení, autobusových zastávek, reflexní dopravní značky a retardéry, lavičky,
altánky, odpadkové koše, obnova a zřizování zeleně, obnova a zřizování rybníků a vodotečí,
požární nádrže
- min. výše dotace 50 000,- Kč, max. výše dotace 600 000,- Kč
- dotace 50%
- termín pro podání žádostí do 11.12.2015
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9/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2016
Mikroregion dle platných Stanov je povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
odborně způsobilou.
Na rok 2016 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.
10/ Diskuse
Poradce – Hospodaření MR Tábor za období 01-10/2015
Členské obce byly seznámeny s hospodařením, nemají k němu výhrady.
Poradce - webové stránky MR
Poradkyně převzala od pana Sedláka přístupová hesla, nyní bude dán pokyn ke spuštění
stránek časově, aby platba proběhla v roce 2015.
ÚKOLY: Poradce zašle do společnosti WEBHOUSE, s.r.o., písemný požadavek na ukončení
testovacího provozu stránek.
Poradce - Schválení rozpočtového opatření č. 4/2015
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2015, které reaguje na úhradu
dopravy na výjezdní zasedání ve výši 17 000,- Kč
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
11/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 6 členských obcí):
a) výměnu člena v orgánu pro schválení účetní závěrky:
Bronislav Tomeš, bytem Bradlecká Lhota 12, 507 13 Železnice
(6 hlasů ano)
Datum vzniku funkce: 21.11.2015
b) výměnu člena dozorčí rady:
Jiřina Bláhová, Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami
(6 hlasů ano)
Datum vzniku funkce: 21.11.2015
c) úhradu nákladů obci Nová Ves nad Popelkou spojených s chodem MR v roce 2015 ve
výši 5 420,- Kč
(6 hlasů ano)
d) vyrovnaný rozpočet ,,MIKROREGIONU TÁBOR“ na rok 2016 v příjmech 549 000,- Kč
a ve výdajích 549 000,- Kč
(6 hlasů ano)
e) rozpočtový výhled „MIKROREGIONU TÁBOR“ na roky 2017 – 2019
(6 hlasů ano)
f) schválení dohody o provedení práce na vedení účetnictví s paní Bryknarovou na rok 2016
v částce 22 000,- Kč za 80 hodin práce.
(6 hlasů ano)
g) Rozpočtové opatření č. 4/2015
(6 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- Zprávu o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2015
- Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor
- Hospodaření MR Tábor za období 01-10/2015
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12/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 28.1.2016 od 15,00 hod.
v Lomnici nad Popelkou.

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

….………………….
Bronislav Tomeš
ověřovatel

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

