Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 1/2017 Mikroregionu Tábor konaného
dne 2.2. 2017 od 15,00 hod. na obecním úřadě v Tatobitech
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 jmenováni Vladimír Tomášek a paní Jiřina
Bláhová (hlasování: 8 členských obcí pro návrh).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Aktuální informace o MAP Semilsko a SCLLD MAS Brána do Českého ráje
3/ Schválení termínu platby ročního členského příspěvku v roce 2017
4/ Schválení smluvních vztahů na rok 2017 – poradenství
5/ Schválení DPP na zapůjčování stanu
6/ Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR – ukončení akce, převod
majetku na základě darovacích smluv
7/ Granty HK kraje na rok 2017 – podpora svazků obcí
8/ Příprava společné akce: Děti vítají jaro
9/ Inventarizace majetku za rok 2016
10/ Rozpočtová změna č. 1/2017
11/ Vytvoření podmínek pro pronájem velkokapacitního stanu
12/ Vypsané dotační podpory pro obce, volba tématu na integrovaný projekt POV
Libereckého kraje
13/ Diskuse
14/ Usnesení
15/ Závěr
Program zasedání byl schválen 8 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Obce předloží ke schválení darovací smlouvy na investiční majetek získaný v rámci projektu
na zabezpečení škol 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.
- splněno
Obce účastnící se projektu na nákup kompostéru si dají poměrnou 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.
- splněno
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.
- splněno
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Účetní svazku uhradí obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR v roce
2016 ve výši 5 220,- Kč.
- splněno
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2017 předložily obce: Rovensko pod Troskami, Kyje,
Železnice, Nová Ves nad Pop., Holenice, Žernov, Tatobity, Bradlecká Lhota
- nepředložily obce: Syřenov, Lomnice nad Popelkou, Veselá
Výpůjčky stanu - 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.
- splněno, informace zaslány obcím jako podklad pro
zasedání
2/ Aktuální informace o MAP Semilsko a SCLLD MAS Brána do Českého ráje
Ing. Alena Klacková
- zpracování MAP Semilsko
Cílem je vytvořit strategický materiál a podnítit spolupráci škol
a) spolupráce se řediteli MŠ a ZŠ je na velmi dobré úrovni
b) v rámci projektu proběhne dne 3.2.2017 od 8,00 hod. v Základní škole v Lomnici na
Popelkou akce: Den pedagogických inspirací
c) trvání projektu do 4/2018
- SCLLD – strategie podána v 03/2016
IROP – 1) MK, zastávky, VO, potřebná karta bezpečnosti
2) vzdělávání pro ZŠ
3) hasiči – pro ORP Semily a Jičín, JPO II a III
4) soc. služby
– MAS má alokováno v IROP cca 10 mil. na infrastrukturu škol
- v dotacích přes MAS nebude stanovena min. požadovaná částka dotace
PRV – celková alokace 25 mil. Kč, za celé období musí být vytvořena 4 prac. místa,
pro zemědělce, zemědělské podniky a na zprac. zemědělské produkce, pro další
nezemědělské podnikatele
- pozemkové úpravy - dotace 100%
- návštěvnická infrastruktura do lesů - dotace 100%
Zaměstnanost – celková alokace 10,0 mil. Kč
- především na platy poskytovatelů soc. služeb
- na prorodinná opatření, např. dětská zařízení

Kontakty: e-mail: sadek@masbcr.cz, tel.: 605 065 038
e-mail: klackova@masbcr.cz, tel. 606 618 112
3/ Schválení termínu platby ročního členského příspěvku v roce 2017
Dle článku XV. Vklady a příspěvky platných Stanov ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 byl na
rok 2017 navržen roční členský příspěvek v uvedeném rozsahu.
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
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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
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)
Obce navrhují splatnost příspěvku do 31.3.2017.
ÚKOLY: Paní účetní vystaví faktury jednotlivým obcím splatné do 31.3.2017.
4/ Schválení smluvních vztahů na rok 2017 – poradenství
Členským obcím byly Jarmilou Láskovou Soldátovou předloženy příkazní smlouvy pro obce
Libereckého kraje ve výši 205 000,- Kč a pro obce Královéhradeckého kraje ve výši
125000,- Kč na poradenskou činnost svazku a jednotlivým obcím svazku během roku 2017.
Členské obce nemají výhrady k uzavření výše uvedených příkazních smluv.
5/ Schválení DPP na zapůjčování stanu
Členským obcím byly předloženy uzavřené Dohody o provedení práce na správu a údržbu
velkokapacitního stanu včetně zařízení s Janem Šimůnkem, bytem Lomnice nad Popelkou a
s Petrem Šimůnkem, bytem Lomnice nad Popelkou. Dohody jsou účinné od 1.2.2017 do
31.12.2017.
Dále již uzavřené Dohody o hmotné odpovědnosti za velkokapacitní stan o rozměrech 20x10
m, elektrocentrálu ITC power GG3100L, 4 ks LED diodových svítidel Fortuna 127LED
včetně rozvodů, plynové topidlo G 250 E v.č. 06105524 a 18 ks pivních setů s Janem
Šimůnkem, bytem Lomnice nad Popelkou a s Petrem Šimůnkem, bytem Lomnice nad
Popelkou.
Jmenované osoby jsou povinny opětovně vést centrální evidenci výpůjček.
Tel. kontakt na pana Šimůnka: 774 442 095.
6/ Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR – ukončení akce,
převod majetku na základě darovacích smluv
Vyúčtování individuální dotace poskytnuté obcemi na zajištění vlastních prostředků dle
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude obcím předloženo nejpozději do
28.2.2017. Nevyčerpané prostředky budou obcím vráceny na bankovní účet nejpozději do 14
dnů od předložení tohoto vyúčtování.
Na základě darovacích smluv byl investiční majetek převeden do majetku obcí k 31.12.2016 a
městu Lomnice nad Popelkou k 1.1.2017.
7/ Granty HK kraje na rok 2017 – podpora svazků obcí
V rámci projektu Poradenská činnost MR Tábor bude podána žádost o poskytnutí finanční
podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje. Celkové uznatelné náklady
projektu činí 125 000,- Kč. Finanční podíl požadované dotace je 30 000,- Kč a náklady
mikroregionu 95 000,- Kč.
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Obce souhlasí s obsahem žádosti.
V minulém roce dotace nebyla získána z důvodu nízkého bodového ohodnocení.
Mikroregion požádal o přehodnocení uděleného bodování již v roce 2016, ale neuspěl.
Hodnotící kritéria se na letošní rok nezměnila.
8/ Příprava společné akce: Děti vítají jaro
Pro děti ze ZŠ mikroregionu bude připraveno poznávací dopoledne.
Kde: areál základní školy v Lomnici nad Popelkou
Termín konání: 12. května 2017
Určeno pro ZŠ Nová Ves nad Popelkou, Železnice, Lomnice nad Popelkou, Tatobity a
Rovensko pod Troskami.
ÚKOLY: Poradce požádá ZŠ o vyjádření k termínu a dohodne s nimi další postup spolupráce.
9/ Inventarizace majetku za rok 2016
Členové inventarizační komise MR Tábor předseda: Mgr. Zdeněk Mrkvička a členové paní
Bryknarová, František Hanyš provedli inventuru majetku svazku, ze které byl pořízen
inventarizační zápis, který byl předložen všem členským obcím.
K zápisu nebyly vzneseny výhrady.
10/ Rozpočtová změna č. 1/2017
Rozpočtové opatření reaguje povýšením rozpočtu na vrácení nevyčerpaných dotací od obcí na
projekt ,,Zabezpečení mateřských a základních škol“ v celkové výši 5 179,70 Kč. Z toho bude
městu Lomnice nad Popelkou vrácena částka 2 599,- Kč, městu Rovensko pod Troskami
částka 1 299,70 Kč a obci Tatobity částka 1 299,- Kč. Členské obce nemají výhrady
k rozpočtovému opatření v uvedeném rozsahu.
11/ Vytvoření podmínek pro pronájem velkokapacitního stanu
Členské obce navrhují zvýšit příspěvek na údržbu stanu z 500,- Kč/den na 1.500,- Kč/den.
Návrh obcí vyplývá z předloženého vyúčtování nákladů na stan v letech 2015, 2016, kdy
náklady převyšovaly příjmy.
Uskladnění stanu – stan je uskladněn na zemi v garáži u zámku v majetku Lomnice nad Pop..
Mgr. Svoboda navrhuje nechat vyrobit regál, do kterého by byla vložena nosná konstrukce a
plachty.
ÚKOLY: Poradce zajistí cenový návrh na výrobu kovového regálu po dohodě s bratry
Šimůnkovými, kteří zajišťují zapůjčování stanu. Prověří, zda regál bude samonosný nebo
bude zakotven do obvodových zdí.
12/ Vypsané dotační podpory pro obce, volba tématu na integrovaný projekt POV
Libereckého kraje
Ministerstvo zemědělství
Obcím byly zaslány 6.1.2017 dotace na kulturní dědictví venkova z Ministerstva zemědělství
pro obce do 5 000 obyvatel a pro obce do 10 000 obyvatel a následně doplnění pravidel.
Jde o dotační program č. 16 z tzv. Zásad MZe ČR pro rok 2017" (dotace z rozpočtu ČR). Z
tohoto programu je možno žádat tyto dotace:
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Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
(kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, kříže, sochy, hřbitovy a hřbitovní zdi,..) - které
nejsou chráněnými kulturními památkami, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou na soukromém
oploceném pozemku
subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel
pozemku na němž objekt stojí
Dotace max. 70% (min. 15 000 Kč, max. 700 000 Kč)
Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant
jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
(obecní sýpky, špýchary, sušárny, kulturně cenné budovy zemědělské výroby, hasičské
zbrojnice postavené do 31.12.1992,..) – které nejsou chráněnými památkami, realizace
projektu nesmí změnit původní účel objektu
subjekt: obce
Dotace max. 70% (min. 100 000 Kč, max. 700 000 Kč)
V programech 129 662 a 129 663 je nyní možné žádat i o dotaci na objekty, které jsou
prohlášeny kulturní památkou.
Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
subjekt: Muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle
zákona 122/2000 Sb. - zde není vazba na velikost sídla muzea uvedena
Dotace max. 70% (min. 30 000 Kč, max. 400 000 Kč)
Podprogram 29 664 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
(místo pasivního odpočinku – lavičky, odpadkový koš, stojan na kola apod.)
subjekt: obce, podnikatel v zemědělské výrobě
Dotace max. 70% (min. 25 000 Kč, max. 200 000 Kč)
Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest
(úprava či oprava polních ces, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových
úprav do 31.12.2005)
subjekt: obec, vlastník pozemku
Dotace max. 70% (min. 100 000 Kč, max. 6 000 000 Kč)
termín podání: od 6.2.2017 do 24.2.02017 (na SZIF, oddělení příjmu žádostí a LPIS - OPŽL
dle sídla nebo trvalého bydliště žadatele - to jsou bývalé zemědělské agentury v každém
okrese)
termín ukončení (zaplacení a předložení dokladů) – od 1.8.2017 do 30.9.2018
Královéhradecký kraj
Obcím byly dne 12.1.2017 zaslány informace o dotacích vyhlášených Královéhradeckých
kraje. Žádosti o dotaci lze podat v těchto dotačních oblastech:
Regionální rozvoj
 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO
- způsobilý žadatel – obce v KHK kraji s JPO II a JPO III
- způsobilé výdaje – výdaje na pořízení hasičské techniky (nové nebo použité)
- výdaje na rekonstrukci/obnovu hasičské techniky
- dotace 70%, max. výše 1 000 000,- Kč, min. výše 100 000,- Kč
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- podání žádosti do 9.2.2017
 Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III
- způsobilý žadatel – obce v KHK kraji s JPO II a JPO III
- způsobilé výdaje – výdaje spojené s rozšířením řidičského oprávnění ze skupiny B
na skupinu C
- dotace 80%, max. výše 20 000,- Kč, min. výše 5 000,- Kč
- podání žádosti do 9.2.2017
Životní prostředí a zemědělství
 Obnova a technické zajištění stávajících ,,návesních“ vodních nádrží
- způsobilý žadatel – obce a svazky obcí KHK kraje
- způsobilé výdaje – výdaje na pořízení zařízení, spotřebního materiálu a služeb
souvisejících s projektem, stavební úpravy nádrží
- dotace 70%, max. výše 400 000,- Kč, min. výše 35 000,- Kč
- podání žádosti do 24.3.2017
 Nakládání s odpady
- způsobilý žadatel – obce a svazky obcí v KHK kraji, PO nebo FO působící v daném
oboru
- způsobilé výdaje – výdaje na zpracování PD, stavební úpravy (např. ploch pro
kontejnery), nákup kontejnerů, kompostérů,…
- dotace 70%, max. výše 200 000,- Kč, min. výše 35 000,- Kč
podání žádosti do 24.3.2017
 Ochrana přírody a krajiny
- způsobilý žadatel – obce a svazky obcí v KHK kraji, PO nebo FO působící v daném
oboru
- způsobilé výdaje – tvorba biocenter a biokoridorů, vytváření podmínek pro chráněné
živočichy, odborný prořež památných stromů, likvidace invazních druhů rostlin
- dotace 70%, max. výše 300 000,- Kč, min. výše 20 000,- Kč
Program obnovy venkova Libereckého kraje
- vyhlášení programu je plánováno na 4/2017 s alokací prostředků ve výši 20 mil. Kč
Náměty obcí na integrovaný projekt: Obnova/ oprava MK v obcích
Projektu se zúčastní obce Syřenov, Veselá, Br. Lhota, Nová Ves nad Popelkou, Žernov.
Ktová. Každá obec může předložit záměr cca za 400 000,- Kč včetně DPH. Max. dotace činí
50%,tj. 1,0 mil. Kč
ÚKOLY: Uvedené obce zašlou poradkyni p.p.č. ….v.k.ú…., kde proběhne oprava či obnova
MK – pozemkové parcely musí být v majetku obce, popis rozsahu opravy/obnovy MK –
nejlépe formou rozpočtu, předpokládaná celková cena, m2 celkové opravy/obnovy MK.
Termín doručení podkladů do 3.3.2017
13/ Diskuse
Mgr. Svoboda – slavnostní otevření infocentra
- proběhne dne 20.5.2017, pozvánky členským obcím budou zaslány
p. Tomášek – hospodaření mikroregionu v roce 2016
Členským obcím bylo předloženo hospodaření (příjmy a výdaje) MR Tábor za období 0112/2016. Členské obce provedly kontrolu jednotlivých položek a nemají k materiálu výhrady.
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Poradce- úhrada nájemného za prostor na hoře Tábor pro informační středisko
Na základě smlouvy je nutné uhradit nájemné ve výši 360,- Kč dle dodatku č. 1 ke smlouvě ze
dne 17.5.2005.
14/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 8 členských obcí):
a) termín splatnosti ročního členského příspěvku členských obcí do 31.3.2017.
(8 hlasů ano)
b) uzavření příkazní smlouvy na poradenskou činnost pro obce Libereckého kraje v roce
2017 s Jarmilou Láskovou Soldátovou, IČ: 727 96 251
( 8 hlasů ano)
c) uzavření smlouvy na poradenskou činnost pro obce Královéhradeckého kraje v roce 2017
s Jarmilou Láskovou Soldátovou, IČ: 727 96 251
( 8 hlasů ano)
d) dohody o provedení práce – správa a údržba velkokapacitního stanu včetně zařízení
uzavřenou s Janem Šimůnkem a s Petrem Šimůnkem
8 hlasů ano)
e) dohody o hmotné odpovědnosti za velkokapacitní stan o rozměrech 20x10 m,
elektrocentrálu ITC power GG3100L, 4 ks LED diodových svítidel Fortuna 127LED
včetně rozvodů, plynové topidlo G 250 E v.č. 06105524 a 18 ks pivních setů uzavřené
s Janem Šimůnkem a s Petrem Šimůnkem
(8 hlasů ano)
f) podání žádosti o dotaci z grantu Královéhradeckého kraje – podpora svazků obcí
(8 hlasů ano)
g) rozpočtové opatření č. 1/2017
(8 hlasů ano)
h) hospodaření svazku za období 1 – 12/2016
(8 hlasů ano)

Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- inventarizaci majetku za rok 2016
- přípravu akce ,,Děti vítají jaro“
- výrobu regálu na uskladnění velkokapacitního stanu na základě nabídky dodavatele
- úhradu 360,- Kč za pronájem plochy pod informačním stánkem na hoře Tábor
15/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 20.4.2017 od 15,00 hod.
v obci Nová Ves nad Popelkou.

……………………..
Jiřina Bláhová
ověřovatel

…………………….
Vladimír Tomášek
ověřovatel

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

