Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 4/2018 Mikroregionu Tábor konaného
dne 11.9.2018 od 15,00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Železnice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: presenční listina zástupců členských obcí
počet občanů na veřejném zasedání: 2
Jednání zahájil předseda svazku pan Mgr. Josef Šimek. 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 pan Vladimír
Tomášek (hlasování: 7 členských obcí pro návrh, 2 se zdrželi).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2 Nákup kompostérů – vyúčtování veřejnoprávních smluv se členskými obcemi
3/ Příprava rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022
4/ Vyhlášené dotace pro obce
5/ Rozpočtové opatření č. 3/2018
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr
Program byl doplněn o bod č. 5 Rozpočtové opatření č. 3/2018
Program zasedání byl schválen 9 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Obce Syřenov, Holenice, Veselá, Tatobity a Kyje zašlou poradkyni vybranou reprezentativní
fotografii na úvodní stranu webových stránek do 30.7.2017
- zaslala pouze obec Bradlecká Lhota a Žernov
Poradce připraví pozvání radního Královéhradeckého kraje Pavla Hečko na zasedání svazku.
-odesláno, pan radní Hečko se omluvil z důvodu časové
zaneprázdněnosti
Poradce zajistí potřebnou
z Královéhradeckého kraje

publicitu

na

weby

svazku

na

poradenskou

činnost

- splněno
Vyvěšený závěrečný účet dodaly k archivaci obce: Nová Ves nad Popelkou, Bradlecká Lhota,
Železnice, Tatobity, Syřenov
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění závěrečný
účet MR Tábor za rok 2017 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že
ho zastupitelé vzali na vědomí.
Poradce zveřejní schválený závěrečný účet na webových stránkách mikroregionu a členské
obce zveřejní na úředních deskách svých obcí odkaz, kde schválený závěrečný účet včetně
příloh je zveřejněn a kde je k nahlédnutí v listinné podobě. Doba zveřejnění – do schválení
závěrečného účtu za rok 2018, tj. do 06/2019.
- postupně plněno
2 Nákup kompostérů – vyúčtování veřejnoprávních smluv se členskými obcemi
Doposud není schválena dokumentace ZVA.
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Dotace bude obcím vyúčtována nejpozději do 28.9.2018. Ing. Čáslavskému bude v průběhu
v září uhrazena konečná faktura.
3/ Příprava rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022
Při dnešním jednání MR Tábor byl projednán se zástupci členských obcí návrh rozpočtu DSO
Mikroregionu Tábor.
Vklady jednotlivých členských obcí zůstávají jako v roce 2018 + 3,- Kč/osoba příspěvek pro
MAS.
Lomnice nad Popelkou ………………106 800,- Kč + 16 800,- Kč
Nová Ves nad Popelkou …………… . 40 983,- Kč + 1 983,- Kč
Bradlecká Lhota …………………….. 28 690,- Kč + 690,- Kč
Syřenov………………………………. 28 621,- Kč + 621,- Kč
Kyje ………………………………… 11 683,- Kč + 183,- Kč
Železnice …………………………….. 54 714,- Kč + 3 714,- Kč
Veselá ....................................................28 321,- Kč + 321,- Kč
Žernov.................................................... 28 528,- Kč + 528,- Kč
Tatobity ................................................. 40 710,- Kč + 1 710,- Kč
Rovensko pod Troskami.........................54 783,- Kč + 3 783,- Kč
Holenice ................................................ 11 776,- Kč + 276,- Kč
CELKEM příjem:

435 609,- Kč + 30 609,- Kč (MAS)

Roční členský vklad zahrnuje: vklad za jednoho trvale hlášeného obyvatele pro MR Tábor,
30 609,- Kč 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 2019 dá stanovenou částku. Poradce zašle
návrh rozpočtu svazku na rok 2019 členským obcím k zákonnému zveřejnění po dobu 15 dnů
před schválením shromážděním zástupců.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – v dalších letech nepočítá se získáním úvěrů a
leasingu a předpokládá se běžná činnost svazku.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022 je zpracovaný dle § 3 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
rok 2020
příjmy:
členský příspěvek obcí
405 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
30 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
750 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
DPP účetnictví
náklady na provoz a režii
členské příspěvky pro MAS
integrovaný projekt Mikroregionu
dlouhodobé závazky
dlouhodobé pohledávky

330 tis. Kč
30 tis. Kč
13 tis. Kč
62 tis. Kč
750 tis. Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
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rok 2021
příjmy:
členský příspěvek obcí
405 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
30 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
1000 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
DPP účetnictví
náklady na provoz a režii
členské příspěvky pro MAS
integrovaný projekt Mikroregionu
dlouhodobé závazky
dlouhodobé pohledávky

330 tis. Kč
30 tis. Kč
13 tis. Kč
62 tis. Kč
1000 tis. Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

rok 2022
příjmy:
členský příspěvek obcí
405 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
30 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
500 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
DPP účetnictví
náklady na provoz a režii
členské příspěvky pro MAS
integrovaný projekt Mikroregionu
dlouhodobé závazky
dlouhodobé pohledávky

330 tis. Kč
30 tis. Kč
13 tis. Kč
62 tis. Kč
500 tis. Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ÚKOLY:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude vyvěšen na webových stránkách MR +
členských obcí na úředních deskách min. 15 dnů před schválením.
4/ Vyhlášené dotace pro obce
Státní fond dopravní infrastruktury
Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro
rok 2019
Z dotace je možné financovat:
 výstavba cyklistické stezky
 oprava cyklistické stezky
 zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II.
nebo III. třídy kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.
Stavební povolení s nabytím právní moci je nutné doložit do 15.2.2019
dotace ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů
žádosti se podávají do 15. listopadu 2018
Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019
Z dotace je možné financovat:
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Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace – oblast I
 výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků; výstavba, rekonstrukce nebo
bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD,
integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek
 tato opatření lze realizovat podél silnic I., II., III. třídy anebo podél místních
komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený
provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního
rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou
dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.
 akce s věcnou orientací dle oblasti I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší
trasu. Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků
podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné
hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.
Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – oblast II
 výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které
navazují na chodníky;
 nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických
kvalitativních podmínek (dále jen „TKP“) kapitola 15 Osvětlení pozemních
komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015–120–TN/3, ze dne 2. 2. 2015, s
účinností od 15. 2. 2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č. j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 a Dodatku č. 1
schváleného MD-OPK č. j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30. 5. 2013, ale vždy ve vazbě
na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky
č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“), s přihlédnutím na dopravní
význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie
ČR s navrženým řešením;
 světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale
vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky
vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace,
na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;
 úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního
ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické
zúžení komunikace, atd.);
 světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené
křižovatce (v souladu s TP 81, schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 122/2015-120TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na
dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu
Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující
optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové
odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217,
schváleno MD ČR č. j. 22/2012-120-STSP/1 ze dne 20. 1. 2012 s účinností od 1. 2.
2012);
 měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze
informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů
pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).
 tato opatření lze realizovat podél silnic I., II., III. třídy anebo podél místních
komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený
provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního
rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou
dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.
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akce, zařazená dle věcné orientace do oblasti II, může obsahovat i větší počet
samostatných úprav.

 dotace ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů
 žádosti se podávají do 15. listopadu 2018
Ministerstvo zemědělství
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací
Z dotace je možné financovat:
1. opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o
podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování,
včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou
vodou,
2. výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v
obcích minimálně pro 50 obyvatel
3. výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její
akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích
4. výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen
ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele
jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v
případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50
% obyvatel obce)
5. výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů
spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 303),
6. dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro
50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na
již existující, kapacitní a vyhovující ČOV
7. odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování
obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu 4) nebo za
předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující,
kapacitní a vyhovující ČOV
8. projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určené k řešení dopadů
plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území
(podprogram 129 304).
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží
Z dotace je možné financovat:
1. Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží
za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich
technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem
zvýšení zásob užitkové vody po obec, vytvoření zásob vody po případ hašení požárů
apod.
2. Výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem
zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se
suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí
rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla
funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro
obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
Žádosti jsou přijímány od 17.9.2018 – 15.1.2019
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnimhospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Z dotace je možné financovat:
Obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v
obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že
optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.
5/ Rozpočtové opatření č. 3/2018
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2018 (viz. příloha) na příjmy
32 000,- Kč a výdaje 32 000,- Kč.
6/ Diskuse
Poradce – se společností WebHouse s.r.o. doposud není uzavřena smlouva o zpracování
osobních údajů z důvodu GDPR, 2x bylo urgováno.
Mgr. Josef Svoboda – promluvil o návštěvnosti hory Tábor a informačního střediska během
letošní sezony. Bude zaslána závěrečná zpráva. Ze strany návštěvníků byly vznešeny negace
na tamního provozovatele restaurace. Od 9/2018 bude mít restaurace nového provozovatele.
GDPR – některým členským obcím mikroregionu nebylo doposud předáno plnění vyplývající
ze smlouvy o poskytnutí služeb v rámci GDPR. Poradce bude kontaktovat paní Bc.
Jahodovou.
Bradlecká Lhota – probíhá povolovací proces pro zřízení střelnice, jedná se o soukromou
aktivitu. Z SÚ v Lomnici nad Popelkou není kladné stanovisko a je nutné dodatečné povolení
stavby.
7/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 9 členských obcí):
a) rozpočtové opatření č. 3/2018
(9 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- návrh rozpočtu svazku na rok 2019
8/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 13.11.2018 od 15,00 hod.
v Lomnici nad Popelkou.

…………………….
Lenka Malá
ověřovatel

…………………….
Vladimír Tomášek
ověřovatel

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
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………………………
Mgr. Josef Šimek
předseda

