Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 5/2016 Mikroregionu Tábor konaného
dne 23. listopadu 2016 od 15,00 hod. na obecním úřadě v Kyjích
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájil místopředseda svazku pan Vladimír Tomášek. Konstatoval, že jsou přítomni
zástupci 9 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována
Jarmila Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Lenka Malá a paní Bc.
Hana Vítová (hlasování: 9 členských obcí pro návrh)
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR – schválení darovacích
smluv, vyúčtování poskytnutých individuálních dotací od členských obcí, vyúčtování
podpory vůči poskytovateli dotace
3/ Podaná žádost o dotaci na SFŽP - kompostéry
4/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2016
5/Volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
6/ Volba členů dozorčí rady
7/ Činnost inventarizační komise, schválení příkazu k provedení inventarizace
8/ Schválení nákladů na provoz MR v roce 2016 od Obce Nová Ves nad Popelkou
9/ Schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na rok 2018-2020
10/ POV Královéhradeckého kraje – výzva na POV
11/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2017
12/ Smlouvy o výpůjčce stan – úprava ujednání o hotovostních platbách ve vztahu na
elektronickou evidenci tržeb
13/ Diskuse
14/ Usnesení
15/ Závěr
Program zasedání byl schválen 9 hlasy.
2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Vyvěšený závěrečný účet za rok 2015 nedodaly obce: Holenice, Rovensko pod Tr., Železnice,
Syřenov, Veselá
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.
- splněno
2/ Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR – schválení darovacích
smluv, vyúčtování poskytnutých individuálních dotací od členských obcí, vyúčtování
podpory vůči poskytovateli dotace
Plnění ve všech obcích je již dokončeno a protokolárně předáno. Max. termín pro předání
díla byl stanoven na 31.10.2016. Chybí fotografie z Tatobit.
Celkové náklady: 575 011,- Kč (předpokládané), skutečnost 601 959,70 Kč
Požadovaná dotace: 287 505,- Kč (investiční), vlastní zdroje: 214 454,70 Kč
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Vzhledem k tomu, že není definována udržitelnost projektu, mikroregion předkládá ke
schválení darovací smlouvy pro obec Tatobity a města Rovensko pod Troskami a Lomnice
nad Popelkou na převod investičního majetku pořízeného v rámci projektu Zabezpečení
mateřských a základních škol v MR TÁBOR. Členské obce nemají výhrady ke schválení.
ÚKOLY:
Obce předloží ke schválení darovací smlouvy zastupitelstvu a následně po schválení vrátí
jeden výtisk zpět MR k archivaci.
Poradce připraví závěrečné vyhodnocení akce do 12.12.2016 a zašle jej na Liberecký kraj.
Vyúčtování poskytnutých individuálních dotací obcemi je smluvně ve veřejnoprávních
smlouvách sjednáno do 28.2.2016.
3/ Podaná žádost o dotaci na SFŽP - kompostéry
Žádost o dotaci na kompostéry je rozpracována, bude podána po vydání stanoviska k projektu
Královéhradeckým krajem pro město Železnice.
Rozpočet podaného projektu
Obec

Technologie

Počet

kompostéry 675
Nová ves nad Popelkou kompostéry 800
kompostéry 1050
kompostéry 675
kompostéry 800
Bradlecká Lhota
kompostéry 1050
kompostéry 2000
kompostéry 1050
Železnice
kompostéry 800
kompostéry 675
kompostéry 675
kompostéry 800
Rovensko pod Troskami kompostéry 1050
projektová příprava
výběrové řízení

3
11
116
5
21
78
3
182
50
24
11
44
146
1
1

Cena bez DPH/KUS
2 500,00 Kč
2 700,00 Kč
3 000,00 Kč
2 500,00 Kč
2 700,00 Kč
3 000,00 Kč
6 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 700,00 Kč
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
2 700,00 Kč
3 000,00 Kč
16 528,92 Kč
20 661,15 Kč
Cena bez DPH
DPH (21 %)
Cena vč. DPH

Cena celkem bez DPH
7 500,00 Kč
29 700,00 Kč
348 000,00 Kč
12 500,00 Kč
56 700,00 Kč
234 000,00 Kč
18 000,00 Kč
546 000,00 Kč
135 000,00 Kč
60 000,00 Kč
27 500,00 Kč
118 800,00 Kč
438 000,00 Kč
16 528,92 Kč
20 661,15 Kč
2 068 890,07 Kč
434 466,91 Kč
2 503 356,98 Kč

Ing. Čáslavský následně předá celou složku žádosti k archivaci.
Rozúčtování nákladů na podání žádosti o dotaci, které se bude odvíjet o výše případné získané
podpory:
OBEC
NÁKLADY ZE ŽÁDOSTI % Z CELK.CENY PODÍL NA ŽÁD.
Nová Ves nad Pop.
466 092,- Kč včetně DPH 18,96 %
3 792,Bradlecká Lhota
388 652,- Kč včetně DPH 15,81 %
3 162,Železnice
896 610,- Kč včetně DPH 36,47%
7 294,Rovensko pod Troskami
707 003,- Kč včetně DPH 28,76%
5 752,2 458 357,- Kč včetně DPH 100,00 %
20 000,2/6
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ÚKOLY:
Obce účastnící se projektu si dají uvedenou část nákladů do rozpočtu na rok 2017 a v případě,
že žádost projde administrativní kontrolou, uhradí obce svazku náklady na zpracování žádosti
v uvedené výši.
4/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2016
Dozorčí rada vykonala dne 20.10.2016 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 2016“ bude uložen ve složce
svazku.
ÚKOLY: Poradce do 31.12.2016 rozešle všem členským obcích zprávu o finanční činnosti
Mikroregionu Tábor v roce 2016 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce
k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl
záznam o předložení zprávy.
5/Volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
Dne 20.11.2015 došlo shromážděním zástupců ke schválení orgánu pro schválení účetní
závěrky ve složení:
Ing. Dana Kracíková, bytem Za Humny 166, 507 13 Železnice
Bronislav Tomeš, bytem Bradlecká Lhota 12, 507 13 Železnice
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:
Ing. Dana Kracíková, bytem Za Humny 166, 507 13 Železnice
Nově navržený člen:
Mgr. Zdeněk Mrkvička, Žernov 43, 512 63 Rovensko pod Troskami
Kandidát souhlasí s nominací.
6/ Volba členů dozorčí rady
Dne 20.11.2015 schválili zástupci MR Tábor dozorčí radu v tomto složení:
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
Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov v každém roce
dochází k výměně jednoho člena. Z dozorčí rady odchází Miroslav Knap.
Navržen nový člen dozorčí rady:
Ing. Dana Kracíková bytem Za Humny 166, 507 13 Železnice
Kandidát souhlasí s nominací.
Nové složení dozorčí rady:
Jiřina Bláhová, bytem Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami - předseda
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Ing. Vlastimil Kraus, bytem Žďár 1, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Ing. Dana Kracíková bytem Za Humny 166, 507 13 Železnice
7/ Činnost inventarizační komise, 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 2016 s termínem
zahájení od 1.12.2016 do 15.1.2017
8/ Schválení nákladů na provoz MR v roce 2016 od Obce Nová Ves nad Popelkou
Obec Nová Ves nad Popelkou vyčíslila náklady na provoz MR Tábor v roce 2016 na
celkovou částku 5 220,- Kč.
ÚKOLY: Účetní svazku uhradí obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR
v roce 2016 ve výši 5 220,- Kč.
9/ Schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na rok 2018-2020
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 2017 vyvěšen po
dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí i elektronicky.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 3 055 357,- Kč a výdaje 3 055 357,- 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: Rovensko pod Troskami, Kyje, Železnice, Nová Ves
nad Pop., Holenice, Žernov, Tatobity, Bradlecká Lhota
Rozpočtový výhled na období 2018-2020 je zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
K rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.
10/ POV Královéhradeckého kraje – výzva 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, komplexní úpravu 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 12.12.2016
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, komplexní úpravu místních
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, autobusových zastávek, reflexní dopravní značky
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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 12.12.2016
11/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2017
Mikroregion dle platných Stanov je povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
odborně způsobilou.
Na rok 2017 byla předložena Dohoda o provedení práce s paní Miloslavou 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 25 000,- Kč za 80 hodin práce.
12/ Smlouvy o výpůjčce stan – úprava ujednání o hotovostních platbách ve
vztahu na elektronickou evidenci tržeb
Všechny obce získali před zasedáním svazku smlouvu k doplnění či úpravě. Požadované
úpravy budou zapracovány. Smlouva bude upravena na rok 2017 na bezhotovostní platby.
Vzhledem k tomu, že uplynula lhůta udržitelnosti je možné již stan zapůjčovat za jiných
cenových podmínek. O dané problematice budou obce jednat na příštím zasedání.
ÚKOLY: Na příští zasedání poradce připraví podklady z dostupných informací – kolik byl
příjem z výpůjček stanu, kolik bylo vyplacena DPP, kolik bylo vydáno na opravu stanu, kolik
stojí komerční pronájem párty stanu na běžném trhu.

13/ Diskuse
Poradce – změny rozpočtu do konce roku 2016
V případě neočekávaných příjmů a výdajů pověřuje Shromáždění zástupců Mikroregionu
Tábor předsedu, oba místopředsedy a účetní svazku úpravou rozpočtu v roce 2016. Na
nejbližším zasedání budou informovány členské obce o provedených změnách rozpočtu.
Ing. Rajm – zakoupení párty stanů pro MR Pojizeří MAS Brána do Českého ráje
MAS Brána do Českého ráje, z.s. navrhla zakoupit pro Mikroregion Pojizeří venkovní party
stany. Bylo rozhodnuto o zakoupení dvou stanů, oba o rozměrech 6 x 12m.
Pokud bude mít někdo z členských obcí zájem o zapůjčení, bude kontaktovat Ing. Klackovou
z MAS nebo Dalibora Lampu, starostu obce Benešov u Semil.
14/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 9 členských obcí):
a) darovací smlouvu s obcí Tatobity na převod investičního majetku pořízeného v rámci
projektu Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR
(9 hlasů ano)
b) darovací smlouvu s městem Rovensko pod Troskami na převod investičního majetku
pořízeného v rámci projektu Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR
(9 hlasů ano)
c) darovací smlouvu s městem Lomnice nad Popelkou na převod investičního majetku
pořízeného v rámci projektu Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR
(9 hlasů ano)

5/6

Zápis ze zasedání MR Tábor

d) nového člena v orgánu pro schválení účetní závěrky:
Mgr. Zdeněk Mrkvička bytem Žernov 43, 512 63 Žernov

(8 hlasů ano, 1
se zdržel)

Datum vzniku funkce: 25.11.2016
e) nového člena dozorčí rady:
Ing. Dana Kracíková bytem Za Humny 166, 507 13 Železnice
(9 hlasů ano)
Datum vzniku funkce: 25.11.2016
f) Plán inventur za rok 2016
(9 hlasů ano)
g) úhradu nákladů obci Nová Ves nad Popelkou spojených s chodem MR v roce 2016 ve
výši 5 220,- Kč
(9 hlasů ano)
h) vyrovnaný rozpočet ,,MIKROREGIONU TÁBOR“ na rok 2017 v příjmech 3 055 357,Kč a ve výdajích 3 055 357,- Kč
(9 hlasů ano)
i) rozpočtový výhled „MIKROREGIONU TÁBOR“ na roky 2018 – 2020
(9 hlasů ano)
j) schválení dohody o provedení práce na vedení účetnictví s paní Bryknarovou na rok 2017
v částce 25 000,- Kč za 80 hodin práce.
(9 hlasů ano)
k) schvaluje pověření předsedy, místopředsedů a účetní svazku provádět změny
rozpočtu v roce 2016 v případě neočekávaných příjmů či výdajů
(9 hlasů ano)

Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- Zprávu o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2016
15/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční v únoru 2017 od 15,00 hod.
v obci Tatobity.

……………………..
Lenka Malá
ověřovatel

…………………….
Bc. Hana Vítová
ověřovatel

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

