Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 3/2019 Mikroregionu Tábor konaného
dne 4.6.2019 od 15,00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu
Rovensko pod Troskami
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: presenční listina zástupců členských obcí
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 paní Lenka Malá a pan Pavel Beran
(hlasování: 8 členských obcí pro návrh).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Příprava společné akce: Děti vítají jaro
3/ Smlouva o poskytnutí dotace na poradenskou činnost z Královéhradeckého kraje
4/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok 2018
5/ Schválení závěrečného účtu za rok 2018
6/ Informace o zpracování rozvojového dokumentu Sdružení Český ráj
7/ Informace o vypsaných podporách v MAS Brána do Českého ráje, z.s.
8/ Rozpočtové opatření č. 1/2019
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/ Závěr
Doplněn byl bod Rozpočtové opatření č. 1/2019
Program zasedání byl schválen 8 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
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2019 nepřinesly obce: Lomnice nad Pop., Syřenov, Žernov
Vyvěšený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022 nepřinesly obce: Lomnice nad
Pop., Syřenov, Žernov
2/ Příprava společné akce: Děti vítají jaro
Pro děti ze ZŠ bude připraveno sportovně - poznávací dopoledne dne 7.6.2019
Místo konání: sportovní hřiště u ZŠ Lomnice nad Popelkou
Celkový počet dětí: 280
Náklady:
Doprava
Sladké odměny pro děti:
Pamětní listy:

4 700,00 Kč
3 540,00 Kč
1 384,24 Kč

Uvolnění starostové pomohou s organizací akce.
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3/ Smlouva o poskytnutí dotace na poradenskou činnost z Královéhradeckého kraje
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 25. března 2019 byla mikroregionu
(obcím Královéhradeckého kraje) schválena dotace na poradenskou činnost v roce 2019 ve
výši 30 000,- Kč (č. 19RRD02-0016)
Předseda svazku smlouvu uzavřel.
ÚKOLY: Poradce zajistí potřebnou publicitu projektu na webu svazku.
4/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok 2018
Všem obcím byl přeložen Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 k seznámení.
Členské obce nemají k danému protokolu výhrady.
5/ Schválení závěrečného účtu za rok 2018
Závěrečný účet MR Tábor za rok 2018 byl všem obcím včetně Zprávy o výsledku
hospodaření svazku rozeslán.
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu splatnými stanovami
vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů před dnem zahájení jeho projednávání, je možné
ho schválit. Nikdo z občanů členských obcí neměl připomínky.
Shromáždění zástupců schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok
2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor za rok 2018
s vyjádřením: bez výhrad
Vyvěšený závěrečný účet dodaly k archivaci obce: Nová Ves nad Popelkou, Rovensko pod
Troskami, Holenice, Žernov, Bradlecká Lhota, Železnice
ÚKOLY:
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění schválený
závěrečný účet MR Tábor za rok 2018 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 2019, tj. do 06/2020.
6/ Informace o zpracování rozvojového dokumentu Sdružení Český ráj
Sdružení Český ráj zpracovává rozvojový materiál pro svoji činnost a zároveň pro Geopark
Český ráj.
Doporučený metodický postup tvorby strategického dokumenty dle CzechTourismu
1) Analyzovat (nabídku, poptávku, způsob řízení cestovního ruchu…) – výstupem
SWOT
2) Ujasnit si základní směřování = VIZE, čeho chceme dosáhnout v TO Český ráj
3) Konkretizovat, v čem spočívá dosažení vize = stanovit STRATEGICKÉ cíle pro TO
Český ráj
4) Formulovat SPECIFICKÉ cíle, které lze naplnit činností SČR, a stanovit relevantní
indikátory k ověření, že cílů bylo dosaženo
Cíle SMART- konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vymezené
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5) Navrhnout konkrétní opatření a aktivity (akční plán) s ohledem na dostupné zdroje a
potenciální dotační příležitosti
Témata k diskusi po jednotlivých oblastech Českého ráje:
1) Přírodní atraktivity
 Jak hodnotíte aktuální stav přírodních atraktivit (skalní města, jeskyně,
geolokality), došlo v posledních 5 letech ke zlepšení nebo zhoršení stavu?
 Jsou v území přírodní atraktivity, jejichž potenciál není dostatečně využit?
(nejsou zmapovány, dostatečně udržovány, označeny – navigační a informační
systém, nejsou propagovány)
 Považujete aktuální úroveň péče a ochrany za dostatečnou?
 Vidíte nějaké nedostatky, problémy, slabá místa, které by bylo možné
napravit? Napadá Vás jak?
2) Kulturní atraktivity
 Jak hodnotíte aktuální stav kulturních atraktivit (hrady, zámky, městská
historická centra, muzea a galerie, lidová architektura, ale také kulturní a
sportovní centra a pořádané akce), došlo v posledních 5 letech ke zlepšení nebo
zhoršení stavu?
 Přibývají nebo naopak ubývají na území kulturní atraktivity (včetně kulturních
a sportovních akcí, center…). Jaké přibyly / ubyly? Víte o nějakých
atraktivitách, které na území v nejbližších letech vzniknou / zaniknou?
 Je potenciál všech kulturních atraktivit dostatečně využit?
 Vidíte nějaké nedostatky, problémy, slabá místa, které by bylo možné
napravit? Napadá Vás jak?
3) Pěší a cyklistické stezky
 Jak hodnotíte aktuální stav turistických a cyklistických stezek? Jsou dostatečně
udržovány? Jsou dostatečně označeny? Jsou dostatečně zajištěny z hlediska
odpadového hospodářství, z hlediska návazných služeb občerstvovacích,
sociálních? Na jakých úsecích jsou problémy?
 Jak hodnotíte navigační a informační systém? Je dostatečný? Pokud ne, kde
jsou problémy?
4) Dopravní a telekomunikační infrastruktura
 Jak hodnotíte aktuální stav dopravní infrastruktury (kvalita komunikací,
dopravní spojení, návaznosti spojů)? Zhoršuje se nebo zlepšuje?
 Jaká je kvalita telekomunikační sítě na území? Je dostatečné pokrytí signálem?
5) Turistická informační centra
 Jak hodnotíte rozložení TIC na území? Je jich na území dostatečný počet? Je
vhodně nastavena otevírací doba?
 Funguje vzájemná spolupráce?
 Poskytují služby v dostatečném rozsahu a kvalitě?
 Jsou pracovníci dostatečně proškoleni?
 Vidíte nějaké slabé stránky ve fungování TIC?
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6) Ubytovací a stravovací zařízení
 Je stávající kapacita stravovacích a ubytovacích služeb dostatečná? Najde zde
odpovídající služby každá cílová skupina? Jsou služby vhodně rozmístěny
s ohledem na dostupnost atraktivit? Přibývá nebo ubývá služeb?
 Jak hodnotíte kvalitu ubytovacích a stravovacích služeb? Vnímáte kvalitu
v čase jako zlepšující se nebo zhoršující se?
7) Selektivní předpoklady
 Jak vnímáte demografický vývoj? Dochází k odlivu ekonomicky produktivních
obyvatel z menších obcí do měst nebo naopak? Je v turisticky atraktivních
lokalitách dostatek místních obyvatel, kteří jsou schopni zajistit a rozvíjet
doprovodné služby?
 Jak vnímáte územní rozvoj a plánování? Je zohledněna důležitost zachování
původní krajinného rázu tak, aby nedocházelo ke snížení kvality
návštěvnického zážitku?
 Myslíte si, že místní obyvatelé vnímají příliv návštěvníků jako ekonomickou
příležitost a dokáží ji dostatečně využít? Nebo naopak převažuje negativní
vnímání turismu a jeho dopadu na kvalitu života místních?
 Máte pocit, že je pro politickou reprezentaci (zastupitele na obcích a ve
městech) podpora cestovního ruchu klíčovou prioritou? Vnímají ji jako
příležitost nebo spíše přítěž?
ÚKOLY:
Starostové členských obcí se mohou k daným tématům vyjádřit do 17.6.2019.
7/ Informace o vypsaných podporách v MAS Brána do Českého ráje, z.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s. má zveřejněnou výzvu na Opatření: Bezpečná doprava na
výstavbu chodníků, termín příjmu žádostí do 24.06.2019.
V termínu do 15.6.2019 je dále možné z MAS požádat o příspěvek na podporu společných
akcí (5 000,- Kč).
8/ Rozpočtové opatření č. 1/2019
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2019, které reaguje na příjem a
zároveň výdaj dotace ve výši 30 000,- Kč na poradenství od Královéhradeckého kraje.
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
ÚKOLY:
Poradce zveřejní schválené rozpočtové opatření na webových stránkách mikroregionu a
členské obce zveřejní na úředních deskách svých obcí odkaz, kde schválený schválené
rozpočtové opatření je zveřejněno a kde je k nahlédnutí v listinné podobě. Doba zveřejnění –
do schválení rozpočtu na rok 2020, tj. do 03/2020.
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9/ Diskuse
Mgr. Šimek – dotace z Libereckého kraje na kompostéry a POV
Pokud budou dotace uděleny je nutné v průběhu léta připravit výběrové řízení, pokud bude
část techniky nakupována až na příští rok z důvodu své využitelnosti, je nutné se dohodnout a
nahlásit tento společný požadavek obcí poradkyni
ÚKOLY: Poradkyně, pokud budou dotace přiděleny, opakovaně obcím zašle rozsah
techniky, na kterém se obce shodly a bude jí nahlášeno, jaká technika se bude kupovat
v tomto a v příštím roce.
10/ Usnesení
přítomno 8 členských obcí
Shromáždění zástupců schvaluje
a) celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor za rok 2018 s vyjádřením: bez výhrad
(8 hlasů ano, 0 proti, 0 zdržel se)
b) rozpočtové opatření č. 1/2019
(8 hlasů ano, 0 proti, 0 zdržel se)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- schválenou Účetní závěrku Mikroregionu Tábor k 31.12.2018
11/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 3.9.2019 od 15,00 hod. na
obecním úřadě v Holenicích.

…………………….
Lenka Malá
ověřovatel

…………………….
Pavel Beran
ověřovatel

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

