Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 2/2016 Mikroregionu Tábor konaného
dne 15. března 2016 od 15,00 hod. na městském úřadě v Rovensku pod Troskami
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájila místopředsedkyně svazku paní Lenka Malá. Konstatovala, že jsou přítomni
zástupci 8 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována
Jarmila Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Vladimír Tomášek a paní
Renata Hrdličková (hlasování 8 členských obcí pro návrh)

Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ POV Libereckého kraje – schválení žádosti členských obcí o integrovaný projekt
3/ Příprava společné akce: Děti vítají jaro
4/ Rozpočtové opatření č. 1/2016
5/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ
6/ Výstupy ze společného jednání koordinačního výboru pro oblast Doprava
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ Závěr
Program zasedání byl schválen 8 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Paní účetní vystaví faktury jednotlivým obcím splatné do 31.3.2016.
- splněno
Obce (Lomnice nad Pop., Rovensko pod Troskami, Tatobity, Nová Ves nad Pop.) nahlásí
poradkyni své požadavky, ze kterých bude vypracována žádost z POV Libereckého kraje.
- splněno
Členské obce budou pro potřeby vydání Lomnických turistických novin postupně zasílat Mgr.
Svobodovi přehled akcí, které se budou v jejich obcích konat nejlépe 06-09/2016.
- postupně plněno
2/ POV Libereckého kraje – schválení žádosti členských obcí o integrovaný projekt
Projekt: Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR
Celkový náklad 575 011,- Kč
Požadovaná dotace 50% činí 287 505,- Kč
Předmětem žádosti o dotaci je zabezpečení budov školských zařízení v Lomnici nad
Popelkou, Rovensku pod Troskami a Tatobitech.
Záměry jednotlivých obcí:
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.
Cena celkem včetně DPH: 73 931,- Kč
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MŠ Lvíček - zabezpečení tří vchodů do budovy kamerovým systémem.
Cena celkem včetně DPH: 58 618,- Kč
Základní umělecká škola: instalace elektronického systému přístupu do budovy s využitím
čipů u jednoho vchodu do budovy + instalace elektronického vrátného u jednoho vchodu do
budovy + kamerového systému pro zabezpečení dvou vchodů do budovy.
Cena celkem včetně DPH: 150 000,- Kč
Rovensko pod Troskami: výměna stávajících dveří hlavního vstupu do budovy základní
školy za bezpečnostní dveře, instalace elektronického vrátného.
Cena celkem včetně DPH: 157 462,- Kč
Tatobity: výměna stávajících dveří hlavního vstupu do budovy základní školy za
bezpečnostní dveře, instalace elektronického systému přístupu do budovy s využitím čipů.
Cena celkem včetně DPH: 135 000,- Kč
3/ Příprava společné akce: Děti vítají jaro
Pro děti z MŠ bude připraveno poznávací dopoledne.
Kde: u základní školy Tatobity
S termínem konání 20.5.2016 všechny MŠ souhlasily.
Počet přihlášených dětí:
Nová Ves nad Popelkou
20 dětí
Tatobity
26 dětí
Rovensko p. Troskami
45 dětí
Železnice
20 dětí
Lomnice n. Popelkou - Klubíčko
50 dětí
Lomnice n. Popelkou - Lvíček
40 dětí
Lomnice n. Popelkou - Dášenka
neúčastní se
----------------------------------------------------Celkem
201 dětí
Občerstvení pro účastníky 20,- Kč/osoba - předpoklad (cca 201 účastníků + zajištění
stanovišť 28 studentů) 4 580,- Kč + tisk pamětních listů.
Organizační zajištění akce: pozvánky zajistí poradce a rozešle je MŠ
ÚKOLY: Poradce ve spolupráci s MAS Brána do Českého ráje zajistí dopravu do Tatobit a
nákup občerstvení a pamětní listy. Dále poradce dohodne spolupráci s Lenkou Malou na
zajištění jednotlivých disciplín.
4/ Rozpočtové opatření č. 1/2016
Rozpočtové opatření reaguje na úhradu nákladů na vydání turistických novin 15 000,- Kč a
opravu velkokapacitního stanu v max. výši 11 000,- Kč. Členské obce nemají výhrady se
schválením.
5/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ
Vzhledem k tomu, že se do projektu přihlásily další obce, snížila se cena pro jednu
zapojenou obec 337,- Kč.
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6/ Výstupy ze společného jednání koordinačního výboru pro oblast Doprava
Obce byly seznámeny s výstupy společného jednání. Pokud v průběhu roku z jejich strany
vyvstanou požadavky na spolupráci s okolními obcemi, budou informovat předsedu Ing.
Sodomku, starostu obce Paceřice a předsedu Mikroregionu Jizera.
7/ Diskuse
p. Mgr. Svoboda – Lomnické letní turistické noviny budou vydány v nákladu 10 000 výtisků.
Předběžný termín uzávěrky je 31.3.2016. Noviny budou vydány do 28.5.2016 a budou opět
distribuovány zdarma.
p. Malá – dne 20. dubna 2016 se v Bruselu bude konat slavnostní předávání cen v soutěži
Evropský strom roku 2016. Zástupci obce Tatobity se předávání cen zúčastní.
p. Tomášek – obec Nová Ves nad Popelkou hledá nového nájemce do restaurace.
Pozvánky na akce v mikroregionu:
- 26.3.2016 – Tatobity – ochutnávka vín s cimbálovou hudbou
- 21.5.2016 – Rovensko pod Troskami – Pohádkový les pro děti
- 4.6.2016 – Žernov – Sýkořice – Dětský den
8/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 8 členských obcí):
a) podání žádosti o dotaci ve výši 282 000,00 Kč na akci ,,Zabezpečení mateřských a
základních škol v MR TÁBOR“. Vlastní podíl bude činit min. 50%, tj. 282 001,- Kč
včetně DPH.
(8 hlasů ano)
b) rozpočtové opatření č. 1/2016
(8 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- přípravu projektu Děti vítají jaro
9/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 31.5.2016 od 15,00 hod. na
obecním úřadě v Holenicích.

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

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

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

