Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 5/2018 Mikroregionu Tábor konaného
dne 13.11.2018 od 14,30 hod. v zasedací místnosti
Městského úřadu Lomnice nad Popelkou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: presenční listina zástupců členských obcí
Jednání zahájil předseda svazku pan Mgr. Josef Šimek. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci
6 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována Jarmila
Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Ing. Dana Kracíková a pan
Vladimír Tomášek (hlasování: 6 členských obcí pro návrh).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Volba předsedy svazku a 2 místopředsedů svazku
3/ Schválení oprávnění podepisovat za svazek obcí Mikroregion Tábor
4/ Volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
5/ Volba členů dozorčí rady
6/ Volba členů inventarizační komise, schválení příkazu k provedení inventarizace
7/ Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022
8/ Nová pravidla čerpání dotací z POV Libereckého kraje
9/ Poradenská činnost v roce 2019
10/ Žádost do grantu Královéhradeckého kraje – Profesionalizace svazků
11/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2018
12/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2019
13/ Projednání Zprávy o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor
14/ Nákup kompostérů – vyúčtování veřejnoprávních smluv se členskými obcemi
15/ Schválení nákladů na provoz MR v roce 2018 od Obce Nová Ves nad Popelkou
16/ Rozpočtové opatření č. 4/2018
17/ Diskuse
18/ Usnesení
19/ Závěr
Program zasedání byl schválen 6 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
- zaslala pouze obec Bradlecká Lhota a Žernov
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2019 dá stanovenou částku členského
vkladu. Poradce zašle návrh rozpočtu svazku na rok 2019 členským obcím k zákonnému
zveřejnění po dobu 15 dnů před schválením shromážděním zástupců.
- splněno
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude vyvěšen na webových stránkách MR +
členských obcí na úředních deskách min. 15 dnů před schválením.
- splněno
2/ Volba předsedy svazku a 2 místopředsedů svazku
Dne 27.11.2014 došlo shromážděním zástupců ke schválení orgánů svazku v tomto složení:
předseda svazku: Mgr. Josef Šimek, starosta města Lomnice nad Popelkou
1. místopředseda svazku: Lenka Malá, starostka obce Tatobity
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2. místopředseda svazku: Vladimír Tomášek, starosta obce Nová Ves Nad Popelkou
Vzhledem k tomu, že mandát statutárních zástupců je 4 letý, je nutné zvolit nové členy orgánů
svazku.
V článku IX. Shromáždění zástupců platných Stanov, bodu 1 je uvedeno: Shromáždění
zástupců (dále jen shromáždění) je nejvyšším orgánem svazku se statutem členské schůze,
tvoří jej starostové nebo zástupci starostů členských obcí. Každý člen tohoto orgánu má při
jeho jednání jeden hlas.
Navržení členové do orgánu svazku
Na předsedu svazku je navržen: Mgr. Josef Šimek, starosta města Lomnice nad Popelkou
Na prvého místopředsedu svazku je navržena:
Ing. Dana Kracíková, starostka města Železnice
Na druhého místopředsedu svazku je navržen:
Vladimír Tomášek, starosta obce Nová Ves nad Popelkou
Kandidáti souhlasí s nominací.
O jednotlivých členech v orgánu svazku proběhlo hlasování samostatně.
ÚKOLY: Poradce nahlásí na KÚ Libereckého kraje změnu v orgánech svazku,
statutární zástupci zajistí změnu podpisových vzorů v bance.
3/ Schválení oprávnění podepisovat za svazek obcí Mikroregion Tábor
Osoby oprávněné podepisovat za svazek:
Smluvní vztahy: 1 podpis (předseda svazku, místopředsedové)
Finanční operace: 2 podpisy (předseda svazku, místopředsedové, účetní svazku)
Běžnou korespondenci svazku: 1 podpis (předseda svazku, místopředsedové, poradce svazku
- nyní Jarmila Lásková Soldátová)
Osoby oprávněné podepisovat za svazek obcí Mikroregion Tábor připojí ke svému podpisu
zastávanou funkci.
(na zasedání přichází zástupce členské obce Bradlecká Lhota – přítomno 7 členských obcí)
4/ Volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
Dne 7.11.2017 došlo shromážděním zástupců ke schválení orgánu pro schválení účetní
závěrky ve složení: Mgr. Zdeněk Mrkvička, Bronislav Tomeš, Zdeňka Nejedlá
Dle platných Stanov orgán pro schválení účetní závěrky tvoří tři zástupci členských obcí
svazku, které do této funkce volí shromáždění zástupců. V každém roce dochází k výměně
jednoho člena.
Z orgánu pro schválení účetní závěrky odchází Zdeňka Nejedlá.
Navržen nový člen orgánu pro schválení účetní závěrky: Jiřina Bláhová
Kandidátka souhlasí s nominací.
Nové složení orgánu pro schválení účetní závěrky Mgr. Zdeněk Mrkvička
Bronislav Tomeš
Jiřina Bláhová
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5/ Volba členů dozorčí rady
Dne 7.11.2017 schválili zástupci MR Tábor dozorčí radu v tomto složení:
Pavel Beran - předseda
Ing. Vlastimil Kraus - člen
Ing. Dana Kracíková - člen
Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov v každém roce
dochází k výměně jednoho člena. Z dozorčí rady odchází Ing. Dana Kracíková.
Navržen nový člen dozorčí rady:
Jiřina Bláhová
Kandidátka souhlasí s nominací.
Nové složení dozorčí rady:
Pavel Beran - předseda
Ing. Vlastimil Kraus
Jiřina Bláhová
6/ Volba členů inventarizační komise, schválení příkazu k provedení inventarizace
Členy inventarizační komise MR Tábor byly schváleny ze dne 27.11.2014 tyto osoby:
Ústřední inventarizační komise: předseda: Mgr. Zdeněk Mrkvička
člen: paní Bryknarová – účetní DSO
Dílčí inventarizační komise: František Hanyš
Vzhledem k tomu, že proběhly komunální volby a změnili se statutární zástupci členských
obcí, je nutné zvolit nové členy inventarizační komise.
Nová volba inventarizační komise:
Ústřední inventarizační komise: předseda: Mgr. Zdeněk Mrkvička
člen: Miloslava Bryknarová
Dílčí inventarizační komise: Štefan Varečka
Kandidáti souhlasí s nominací.
O jednotlivých členech inventarizační komise proběhlo hlasování samostatně.
Předseda svazku dává písemný příkaz k provedení inventarizace za rok 2018 s termínem
zahájení od 1.12.2018 do 15.1.2019.
7/ Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022
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 2019 vyvěšen po
dobu 15 dnů před jeho schválením na úředních deskách členských obcí a mikroregionu.
Dále byly na úřední desce svazku vyvěšeny dle § 5 zák. č. 23/2017 Sb., o rozpočtové
odpovědnosti informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který
je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu za předcházející rok.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 478 809,- Kč a výdaje 478 809,- Kč
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Vzhledem k tomu, že je splněna zákonná povinnost, je možné schválit rozpočet MR Tábor na
rok 2019.
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2019 přinesly obce: Rovensko pod Troskami, Bradlecká
Lhota, Železnice, Nová Ves nad Popelkou, Tatobity, Holenice
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2022 zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl vyvěšen po dobu 15 dnů před
jeho schválením na úředních deskách členských obcí a mikroregionu.
Ke střednědobému výhledu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vyvěšený střednědobý výhled rozpočtu přinesly obce: Rovensko pod Troskami, Bradlecká
Lhota, Železnice, Nová Ves nad Popelkou, Tatobity, Holenice
ÚKOLY: Poradce zveřejní na webových stránkách svazku schválený rozpočet a střednědobý
výhled rozpočtu, členské obce zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedených
schválených dokumentech.
8/ Nová pravidla čerpání dotací z POV Libereckého kraje
Liberecký kraj zaslal k připomínkování svazkům nová pravidla programu č. 2.1. POV 2019
Uplatněné připomínky za svazek:
Dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků,……
v názvu DT 4 vypustit slovo místních komunikací a nahradit ho pouze slovem komunikace,
tj. připustit čerpání prostředků na místní i účelové komunikace
U DT 7 bylo připomínkováno bodové ohodnocení předložených žádostí, nově mohou podat
žádost o dotaci všechny obce MR včetně těch nad 2,0 tis. obyvatel, ale podpora musí být
směřována pouze do majetku MR.
Již nebude možné podporovat např. komunikace, VO v majetku členských obcí. KÚ LBC
kraje navrhuje podporovat nejvyšším bodovým ohodnocením DT 6 – poradenskou činnost,
poté techniku pro zajištění společných komunálních služeb a údržbu veřejných prostranství a
následně zařízení pro konání kulturních, sportovních a společenských akcí
DT 7 ohodnocení předložených žádostí – nově by měl svazek získávat max. dotaci podle své
velikosti (do 5 tis. obyvatel, do 20 tis. a nad 20 tis.) S tímto nesouhlasíme, protože pouze
členství ve svazku s vyšším počtem obyvatel by nemělo znamenat možnost vyšší dotace, výše
dotace by se měla stupňovat počtem zapojeným obcí.
max. počet bodů by měl být přidělen v daném kritériu, pokud se projektu zůčastní 7 obcí,
LBC kraj navrhuje 10 obcí, pokud by svazek do 20 tis. obyvatel měl získat pro 10 obcí max.
700 tis. dotace – jednalo by se o projekty s výstupem pro jednu obec 70 tis. Kč dotace/70 tis.
Kč vlastní zdroje, což jsou opravdu velice malé dílčí projekty.
9/ Poradenská činnost v roce 2019
Vzhledem k tomu, že mikroregion čerpá prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje, je
nutné na poradenskou činnost vypsat výběrové řízení.
Členské obce se dohodly, že výběrové řízení bude vypsáno na roky 2019-2022. Členy
hodnotící komise budou : Mgr. Šimek, Ing. Kracíková a Vladimír Tomášek.
Následně je předseda svazku oprávněn uzavřít příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem.
4/7

Zápis ze zasedání MR Tábor

10/ Žádost do grantu Královéhradeckého kraje – Profesionalizace svazků
V rámci projektu Poradenská činnost MR Tábor bude podána žádost o poskytnutí finanční
podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje. Celkové náklady budou známi po
provedeném výběrovém řízení. Finanční podíl požadované dotace 35 000,- Kč.
Obce souhlasí s obsahem žádosti.
Termín podání žádosti o dotaci do 7.1.2019
11/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2018
Dozorčí rada vykonala dne 4.10.2018 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 2018“ bude uložen ve složce
svazku.
ÚKOLY: Poradce do 31.12.2018 rozešle všem členským obcích zprávu o finanční činnosti
Mikroregionu Tábor v roce 2018 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce
k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl
záznam o předložení zprávy.
12/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2019
Mikroregion dle platných Stanov je povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
odborně způsobilou.
Na rok 2019 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 26 000,- Kč za 80 hodin práce. Meziroční nárůst nákladů o 1 000,- Kč.
13/ Projednání Zprávy o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Tábor
Dne 22.10.2018 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření svazku.
Závěr: Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Členské obce projednaly obsah Zprávy a nemají k ní výhrady.
14/ Nákup kompostérů – vyúčtování veřejnoprávních smluv se členskými obcemi
Všem členským obcím, které se účastnily projektu na nákup kompostérů, bylo v září
odesláno datovou schránkou vyúčtování smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Do 14 dnů od odeslání vyúčtování byly
obcím vráceny nevyužité finanční prostředky.
(přichází zástupce města Rovensko pod Troskami – přítomno 8 členských obcí)
15/ Schválení nákladů na provoz MR v roce 2018 od Obce Nová Ves nad Popelkou
Obec Nová Ves nad Popelkou vyčíslila náklady na provoz MR Tábor v roce 2018 na
celkovou částku 3 790,- Kč.
ÚKOLY: Účetní svazku uhradí obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR
v roce 2018 ve výši 3 790,- Kč.
16/ Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření nebylo zpracováno.
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17/ Diskuse
Mgr. Josef Šimek – nabídka partystanů od společnosti Penzo s.r.o.
Mgr. Josef Svoboda – byla vydána hodnotící zprava o sezónním informačním
centru na hoře Tábor
- přesunutí informačního střediska na hoře Tábor – vyvolá
další investice (oprava stánku, nákup nového mobiliáře)
18/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (během hlasování postupně přítomno 6 ,7 a 8 členských
obcí):
a) orgány svazku ve složení:
předseda svazku:
Josef Šimek, starosta Města Lomnice nad Popelkou, bytem, Jilemnická 331, 512 51
Lomnice nad Popelkou
datum vzniku funkce:14.11.2018
(6 hlasů ano/0/0)
místopředsedové svazku:
Ing. Dana Kracíková prvý místopředseda, bytem Za Humny 166, 507 13 Železnice
datum vzniku funkce:14.11.2018
(6 hlasů ano/0/0)
Vladimír Tomášek, druhý místopředseda , bytem Nová Ves nad Popelkou 267, 512 71
Nová Ves nad Popelkou
datum vzniku funkce:14.11.2018
(6 hlasů ano/0/0)
Osoby oprávněné podepisovat za svazek obcí Mikroregion Tábor:
Mgr. Josef Šimek, Ing. Dana Kracíková, Vladimír Tomášek, účetní svazku a poradce
svazku v rozsahu dle bodu 3/ zápisu
(6 hlasů ano/0/0)
b) nového člena orgánu pro schválení účetní závěrky:
Jiřina Bláhová
(7 hlasů ano/0/0)
Datum vzniku funkce: 14.11.2018
c) nového člena dozorčí rady:
Jiřina Bláhová
Datum vzniku funkce: 14.11.2018

(7 hlasů ano/0/0)

d) Ústřední inventarizační komise:
předseda: Mgr. Zdeněk Mrkvička
člen: Miloslava Bryknarová

(7 hlasů ano/0/0)
(7 hlasů ano/0/0)

Dílčí inventarizační komise:
Štefan Varečka
Datum vzniku funkce: 14.11.2018

(7 hlasů ano/0/0)

e) vyrovnaný rozpočet ,,MIKROREGIONU TÁBOR“ na rok 2019 v příjmech 478 809,Kč a ve výdajích 478 809,- Kč
(7 hlasů ano/0/0)
f) střednědobý výhled rozpočtu „MIKROREGIONU TÁBOR“ na roky 2020 – 2021
(7 hlasů ano/0/0)
g) podání žádosti o dotaci na poradenskou činnost MR Tábor u Královéhradeckého kraje
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(7 hlasů ano/0/0)
schválení dohody o provedení práce na vedení účetnictví s paní Bryknarovou na rok 2019
v částce 26 000,- Kč za 80 hodin práce.
(7 hlasů ano/0/0)
h) úhradu nákladů Obci Nová Ves nad Popelkou spojených s chodem MR v roce 2018 ve
výši 3 790,- Kč
(8 hlasů ano/0/0)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- Zprávu o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ v roce 2018
- Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor
19/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 24.1.2019 od 15,00 hod.
v kině v Lomnici nad Popelkou

…………………….
Ing. Dana Kracíková
ověřovatel

…………………….
Vladimír Tomášek
ověřovatel

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

