Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 4/2016 Mikroregionu Tábor konaného
dne 30. srpna 2016 od 15,00 hod. kulturním domě v Bradlecké Lhotě
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájil předseda svazku Mgr. Josef Šimek. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci 7
členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována Jarmila
Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Vladimír Tomášek a paní Jiřina
Bláhová (hlasování: 7 členských obcí pro návrh)
Program:
1/ Strategický rámec MAP Semilsko
2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
3/ Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR – průběh realizace akce
4/ Žádost SFŽP kompostéry – jednání s ing. Čáslavským
5/ Neudělení dotace na poradenskou činnost z Královéhradeckého kraje
6/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ
7/ Rozpočtové opatření č. 3/2016
8/ Příprava rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018-2020
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/ Závěr
Program zasedání byl schválen 7 hlasy.
1/ Strategický rámec MAP Semilsko
Mgr. Petrem Sádkem byl obcím představen Strategický rámec MAP Semilsko a obce byly
vyzvány k připomínkování tohoto materiálu do 10.9.2016.
Připomínky budou odeslány na e-mail petrsadek26@gmail.com
Na stanovené vize vzdělávání jsou vytvářeny pracovní skupiny, do kterých se mohou přihlásit
občané ,zástupci obcí,atd. První pracovní skupina se uskuteční dne 13.9.2016 v Lomnici nad
Popelkou ve středisku volného času Sluníčko. Pozvánky byly obcím předány, aby byly
vyvěšeny v jednotlivých členských obcí na území ORP Semily.
2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Obcím byla předána žádost o individuální dotaci ve výši 50% předpokládaných zdrojů na
akci ,,Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR“ – obce do konce června
schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní (pokud je dotace nad 50 000,- Kč) na
úřední desku obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (pro schválení dotace mikroregionu
musí mít obce schválené rozpočtové opatření), poradkyni obce zašlou 2 fotografie před
zahájením plnění, výkaz výměr na plnění pro potřeby výběrového řízení a min. 3
elektronické kontakty na dodavatele.
- splněno
Na základě výše uvedeného předseda MR Tábor zřídí datovou schránku.
- splněno
Vyvěšený závěrečný účet nedodaly obce: Lomnice nad Pop, Holenice, Rovensko pod Tr.,
Tatobity, Železnice, Syřenov, Veselá
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Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění závěrečný
účet MR Tábor za rok 2015 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že
ho zastupitelé vzali na vědomí.
- postupně plněno
Poradkyně připraví dopis se žádostí o udělení dotace, popř. se žádostí o změnu hodnotících
kritérií, který bude odeslán 1. náměstkovi hejtmana panu Otakaru Rumlovi a v kopii Petru
Luskovi, předsedovi výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Dopis podepíší obě obce.
- splněno
3/ Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR – průběh realizace
akce
V průběhu července bylo vypsáno společné výběrové řízení pro plnění projektu rozdělené na
části. S dodavateli, kteří předložili nabídku s nejnižší nabídkovou cenou na danou část, již
byly uzavřeny smlouvy o dílo.
Dodavatelé jednotlivých částí plnění a konečná cena dané části:
Lomnice nad Popelkou:
MŠ Dášenka - zabezpečení tří vnějších vchodů do budovy kamerovým systémem + instalace
systému elektronického vrátného u vnitřního vchodu do budovy. Součástí elektronického
vrátného u vnitřního vchodu bude další kamera pro kontrolu příchozí návštěvy do budovy.
Zhotovitel: Miloš Rejman, Chutnovka 65, 511 01 Turnov, IČ: 64239900
Cena celkem včetně DPH: 73 931,- Kč
MŠ Lvíček - zabezpečení tří vchodů do budovy kamerovým systémem.
Zhotovitel: Pavel Bárta, Legií 742, 509 01 Nová Paka, IČ: 42918383
Cena celkem včetně DPH: 74 918,- Kč
Základní umělecká škola: instalace elektronického systému přístupu do budovy s využitím
čipů + instalace elektronického vrátného u jednoho vchodu do budovy + kamerového
systému pro zabezpečení dvou vchodů do budovy.
Zhotovitel: COPIA LIBEREC s.r.o., Švermova 344/68a, 460 10 Liberec, IČ: 25003534
Cena celkem včetně DPH: 128 502,- Kč
Rovensko pod Troskami:
výměna stávajících dveří hlavního vstupu do budovy základní školy za bezpečnostní dveře
Zhotovitel: PFT spol. s r.o., U Javůrkovi Louky 567, 506 01 Jičín, IČ: 49813587
Cena celkem včetně DPH: 124 828,- Kč
instalace elektronického vrátného
Zhotovitel: TOMASS GROUP s.r.o., Pekařova 1706, 511 01 Turnov, IČ: 28796551
Cena celkem včetně DPH: 36 384,70 Kč. Plnění dokončeno a uhrazeno.
Tatobity:
výměna stávajících dveří hlavního vstupu do budovy základní školy za bezpečnostní dveře
Zhotovitel: Agát s.r.o., Chuchelna 327, 513 01 Semily, IČ: 45536864
Cena celkem včetně DPH: 108 366,- Kč
instalace elektronického systému přístupu do budovy s využitím čipů
Zhotovitel: Pavel Bárta, Legií 742, 509 01 Nová Paka, IČ: 42918383
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Cena celkem včetně DPH: 55 030,- Kč
Maximální termín ukončení plnění je pro všechny části stanoven na 31.10.2016.
Dne 8.8.2016 byly na Krajský úřad Libereckého kraje odeslány podklady pro uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace.
ÚKOLY: Členské obce podepíší předávací protokol a svým podpisem stvrdí rozsah díla.
Předávací protokol zašle poradkyně. Po ukončení akce zašlou poradkyni 2 fotografie
zhotoveného plnění.
4/ Žádost SFŽP kompostéry – jednání s Ing. Čáslavským
Od 1.9.2016 do 30.11.2016 bude v rámci Specifického cíle Prevence vzniku odpadů Prioritní
osy 3 Operačního programu životní prostředí probíhat příjem žádostí o dotaci.
V této souvislosti proběhne pro obce Rovensko p. Tr., Nová Ves nad Pop., Železnice a
Bradlecká Lhota dne 21.9.2016 ve 12,00 hod. v Železnici v knihovně jednání s panem Ing.
Čáslavským, zpracovatelem žádosti o dotaci na nákup kompostérů. Délka jednání bude cca 2
hodiny.
5/ Neudělení dotace na poradenskou činnost z Královéhradeckého kraje
Dopisem ze dne 18.7.2016 byl svazek informován o skutečnosti, že podpora dodatečně
udělena nebude z důvodu vyčerpání alokace.
Nová pravidla budou schvalována v 09/2016.
6/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ
Na vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ bude uzavřena smlouva se
zhotovitelem Geo Data, s.r.o, IČ: 25239970. Smlouvu uzavře Mikroregion Český ráj. Za
zpracování metodiky bude odpovídat pan Milan Mráz.
Cena celkem za vytvoření metodiky je 86 458,- Kč včetně DPH.
Cena pro jednu obec: 2 282,- Kč
Maximální termín předání metodiky je stanoven na 11.11.2016.
7/ Rozpočtové opatření č. 3/2016
Rozpočtové opatření reaguje na zajištění projektu ,,Zabezpečení mateřských a základních škol
v MR TÁBOR“ –na straně příjmů ve výši 32 146,70 Kč a na straně výdajů ve výši 32 146,70
Kč. Členské obce nemají výhrady k rozpočtovému opatření.
8/ Příprava rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018-2020
Při dnešním jednání MR Tábor byl projednán se zástupci členských obcí návrh rozpočtu DSO
Mikroregionu Tábor. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 549 000,- Kč a výdaje 549 000,- Kč
Vklady jednotlivých členských obcí zůstávají jako v roce 2016 + 13,- Kč příspěvek pro
MAS.
Lomnice nad Popelkou ……………… 90 000,- Kč + 72 800,- Kč
Nová Ves nad Popelkou …………… . 39 000,- Kč + 8 600,- Kč
Bradlecká Lhota …………………….. 28 000,- Kč + 3 000,- Kč
Syřenov………………………………. 28 000,- Kč + 2 700,- Kč
Kyje ………………………………… 11 500,- Kč + 800,- Kč
Železnice …………………………….. 51 000,- Kč + 16 100,- Kč
Veselá ....................................................28 000,- Kč + 2 700,- Kč
Žernov.................................................... 28 000,- Kč + 2 300,- Kč
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Tatobity ................................................. 39 000,- Kč + 7 400,- Kč
Rovensko pod Troskami.........................51 000,- Kč + 16 400,- Kč
Holenice ................................................ 11 500,- Kč + 1 200,- Kč
CELKEM příjem:
405 000,- Kč + 134 000,- Kč (MAS)
Roční členský vklad zahrnuje: 2,- Kč za jednoho trvale hlášeného obyvatele pro MR Tábor,
13,- Kč za jednoho trvale hlášeného obyvatele pro MAS Brána do Českého ráje, o.s., náklady
na poradenské služby, částečné náklady na společné akce, náklady na účetnictví svazku,
náklady na podporu turistických novin Lomnicko.
ÚKOLY:
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2017 dá stanovenou částku. Poradce zašle
návrh rozpočtu 2017 členským obcím k zákonnému zveřejnění po dobu 15 dnů.
Rozpočtový výhled – v dalších letech se nepočítá se získáním úvěrů a leasingu a předpokládá
se běžná činnost svazku.
Rozpočtový výhled na období 2018-2020 je zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
rok 2018
příjmy:
podíly obcí na poradenskou činnost
160 tis. Kč
členský příspěvek
18 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
60 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
600 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
náklady na provoz a režii
(pojištění mobilního stánku)
integrovaný projekt Mikroregionu

220 tis. Kč
18 tis. Kč
600 tis. Kč

rok 2019
příjmy:
podíly obcí na poradenskou činnost
160 tis. Kč
členský příspěvek
18 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
60 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
290 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
náklady na provoz a režii
(pojištění mobilního stánku)
integrovaný projekt Mikroregionu

290 tis. Kč

rok 2020
příjmy:
podíly obcí na poradenskou činnost

160 tis. Kč

220 tis. Kč
18 tis. Kč
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členský příspěvek
18 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
60 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
200 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
220 tis. Kč
náklady na provoz a režii
18 tis. Kč
(pojištění mobilního stánku, www stránky)
integrovaný projekt Mikroregionu
200 tis. Kč

9/ Diskuse
Poradce – dotace na rok 2017 z Královéhradeckého kraje
Poradkyně obcím Královéhradeckého kraje přenesla rozsah dotačních titulů v roce 2017, ze
kterých bude možné čerpat finanční podporu na jejich aktivity.
Železnice především cyklostezka a Kyje - požární,vodní nádrže.
Realizační priority obcí na rok 2017 –
Žernov – střecha OÚ – pan starosta připraví podklady a osloví poradkyni pro provedení
výběrového řízení
Rovensko pod Troskami -obnova sálu kulturní domu – hledat možné finanční podpory
Železnice – rozhlas – poradkyně prověří povinnost v rámci záchranného informačního
systému, vazba na krizové řízení
Poradce – přístup do datové schránky
J. Lásková Soldátová bude mít přístup do datové schránky svazku, bude odesílat smlouvy do
registru smluv, popř. další dokumenty dle příkazu předsedy, dále bude zajišťovat příjem pošty
a přeposílat ji popř. k vyřízení předsedovi svazku či místopředsedům.
10/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 7 členských obcí):
a) rozpočtové opatření č. 3/2016
(7 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020
11/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 24. 11. 2016 od 15,00 hod.
v obci Kyje.

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

…………………….
Jiřina Bláhová
ověřovatel

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
tel. č. 605 775053, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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………………………
Mgr. Josef Šimek
předseda

