Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 4/2015 Mikroregionu Tábor konaného
dne 3. září 2015 od 15,30 hod. v Lomnici nad Popelkou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 jmenování Jiřina Bláhová a Ing. Dana Kracíková
(hlasování 8 osob pro návrh)

Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Revize obsahu a prodloužení platnosti strategického dokumentu Koncepce rozvoje
MIKROREGIONU TÁBOR
3/Schválení podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje včetně schválení
požadované výše dotace
4/ Projekt Svazu měst a obcí ČR– Efektivní meziobecní spolupráce
5/ Příprava rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu 2017-2019
6/ Webové stránky mikroregionu – postup prací
7/ Schválení plánu účetních odpisů na rok 2015
8/ Informace o výjezdním zasedání mikroregionu
9/ Diskuse
10/ Usnesení
12/ Závěr
Program zasedání byl schválen 8 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Obce zváží, pokud bude vypsána podpora na integrované projekty mikroregionů z LBC
kraje, jaké téma bude preferováno
- splněno
Vyvěšený závěrečný účet za rok 2014 dodaly obce: Holenice, Žernov, Nová Ves nad
Popelkou, Železnice
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Tábor za
rok 2014 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali
na vědomí.
- splněno
Poradce sdělí ing. Klackové, koordinátore projektu výsledné stanovisko obcí za ORP Semily
o nepodpoření projektu meziobecní spolupráce.
splněno
2/ Revize obsahu a prodloužení platnosti strategického dokumentu Koncepce
rozvoje MIKROREGIONU TÁBOR
Se zástupci jednotlivých členských obcí byla konzultována revize obsahu a prodloužení
platnosti strategického dokumentu Koncepce rozvoje MIKROREGIONU TÁBOR (dále jen
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,,koncepce“). Na základě podnětů zástupců členských obcí byl vytvořen Dodatek č. 3
Koncepce, který obsahuje aktualizované údaje o území Mikroregionu Tábor a prodloužení
platnosti kapitoly Náměty a opatření.
Shromáždění zástupců nemá výhrady ke zpracovanému Dodatku č. 3 koncepce.
3/ Schválení podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje včetně schválení
požadované výše dotace
Projekt: Autobusové čekárny a informace pro naše občany
Celkový náklad 832 000,- Kč
Požadovaná dotace 50% činí 416 000,- Kč
Předmětem žádosti o dotaci je obnova autobusových zastávek, vitrín a odpočívadel v obcích
mikroregionu. Záměry jednotlivých obcí:
Lomnice nad Popelkou:
a) Náhrada stávající čekárny v havarijním stavu dřevěným přístřeškem, úprava zpevněné
plochy pod přístřeškem - st.p.č. 170/1 a 170/2 v k.ú. Rváčov – náklady 65 000,- Kč
b) Stavební oprava objektu stávající čekárny – vyjmutí a zednické začištění oken a dveří,
opravy omítek, nátěr fasády, nátěr střechy – st.p.č. 167/1 a 167/2 v k.ú. Rváčov –
náklady 30 000,- Kč
c) Náhrada stávající čekárny za kovový přístřešek s polykarbonátovou výplní, úprava
zpevněné plochy pod přístřeškem, nástřik vodorovného dopravního značení zastávky –
p.p.č. 3552/15 v k.ú. Lomnice nad Popelkou - náklady 65 000,- Kč
d) Náhrada stávající zastávky dřevěným přístřeškem, úprava zpevněné plochy pod
přístřeškem, nástřik vodorovného dopravního značení – p.p.č. Želechy – náklady
65 000,- Kč
e) Zrušení parkovacího stání a jeho náhrada nástupištěm, umístění kovového přístřešku
s polykarbonátovou výplní, nástřik vodorovného dopravního značení zastávky – p.p.č.
3328 v k.ú. Lomnice nad Popelkou – náklady 75 000,- Kč
f) Informační tabule do čekárny s informacemi o obci a mikroregionu. Náklady 7 000,- Kč
Celkem náklady 307 000,- Kč
Žernov:
Náhrada stávající autobusové čekárny za novou na p.p.č. 28/6 v k.ú. Žernov. Informační
tabule do čekárny s informacemi o obci a mikroregionu. Celkové náklady: 57 000,-Kč
Bradlecká Lhota
osazení a nákup 1 venkovní vitríny s osvětlením, 9 ks vnitřních paravanů + 10 ks nosných
stojanů pro kompletaci sestavy
Celkové náklady 46.000,- Kč
Tatobity
osazení a nákup 3 venkovních informačních vitrín v obci Tatobity a v místní části Žlábek. - p.p.č.
431/2 k.ú. Tatobity, 177/2 k.ú. Žlábek, 573/2 k.ú. Žlábek

Celkové náklady 50 000,- Kč
Nová Ves nad Popelkou
náhrada stávající autobusové čekárny za celodřevěnou se dvěma odpadkovými koši na p.p.č.
390 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou. Informační tabule do čekárny s informacemi o obci a
mikroregionu
Celkové náklady 77 000,- Kč
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Rovensko pod Troskami
1. nová autobusová čekárna na náměstí na p.p.č. 2228/6 v k.ú. Rovenko pod Troskami,
kovový přístřešek se stěnami z průhledného polykarbonátu, 2. nová autobusová čekárna na
náměstí na p.p.č. 2222/4 v k.ú. Rovensko pod Troskami, kovový přístřešek se stěnami z
průhledného polykarbonátu.
Informační tabule do čekárny s informacemi o obci a
mikroregionu.
Celkové náklady 150 000,- Kč
Holenice
grafické zpracování a tisk na plexisklo již zpracovaných historických informací (včetně
fotografií) o obci, celkem 16 vnitřních infotabulí včetně nasvícení.
Celkové náklady 145 000,- Kč
Informace do informačních tabulí nejsou předmětem dotace, obce si ji zpracují jednotně sami.
4/ Projekt Svazu měst a obcí ČR– Efektivní meziobecní spolupráce
Je provedeno výběrové řízení na společnost, která zajistí výběrové řízení na nového
dodavatele likvidace komunálního a směsného odpadu.
Na území ORP Turnov proběhlo dnes závěrečné jednání k akčnímu plánu a efektivní
meziobecní spolupráci. Nadále bude pokračovat spolupráce v rámci tématu Doprava,
především v rámci zadávaní tendrů na opravy komunikací. Zástupcem za členské obce na
území ORP Turnov je Lenka Malá, starostka Obce Tatobity.
Jednání budou probíhat 2x ročně, koordinační výbor si klade za cíl propojovat potřeby
jednotlivých obcí, o rozsahu všech aktivit budou všechny obce písemně informovány.
5/ Příprava rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu 2017-2019
Při dnešním jednání MR Tábor byl projednán se zástupci členských obcí návrh rozpočtu DSO
Mikroregionu Tábor. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 549 000,- Kč a výdaje 549 000,- Kč
Vklady jednotlivých členských obcí zůstávají jako v roce 2015 + 13,- Kč příspěvek pro
MAS.
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
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)
Vklady členských obcí zahrnují: roční členský příspěvek ve výši 2,- Kč za jednoho trvale
hlášeného obyvatele pro MR Tábor, 13,- Kč za jednoho trvale hlášeného obyvatele pro MAS
Brána do Českého ráje, o.s., náklady na poradenské služby, částečné náklady na společné
akce, náklady na účetnictví svazku.
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ÚKOLY:
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2016 dá částku uvedenou v zápisu a
poradce zašle návrh rozpočtu rozpočet k vyvěšení.
Rozpočtový výhled – v dalších letech se nepočítá se získáním úvěrů a leasingu a předpokládá
se běžná činnost svazku.
Rozpočtový výhled na období 2017-2019 je zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
rok 2017
příjmy:
podíly obcí na poradenskou činnost
160 tis. Kč
členský příspěvek
18 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
60 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
200 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
220 tis. Kč
náklady na provoz a režii
18 tis. Kč
(pojištění mobilního stánku, www stránky)
integrovaný projekt Mikroregionu
200 tis. Kč
rok 2018
příjmy:
podíly obcí na poradenskou činnost
160 tis. Kč
členský příspěvek
18 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
60 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
600 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
náklady na provoz a režii
(pojištění mobilního stánku)
integrovaný projekt Mikroregionu

220 tis. Kč
18 tis. Kč
600 tis. Kč

rok 2019
příjmy:
podíly obcí na poradenskou činnost
160 tis. Kč
členský příspěvek
18 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
60 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
290 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
náklady na provoz a režii
(pojištění mobilního stánku)

220 tis. Kč
18 tis. Kč
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integrovaný projekt Mikroregionu

290 tis. Kč

ÚKOLY:
Poradce zašle návrh rozpočtu 2016 členským obcím k zákonnému zveřejnění po dobu 15 dnů.
6/ Webové stránky mikroregionu – postup prací
Na testovací doménu bude umístěn návrh stránek od 4.9.2015. Dne 16.9.2015 pan Sedlák za
zhotovitele proškolí poradkyni a přidělí ji heslo pro editaci stránek.
Poté poradce přepracuje všechny záložky pro potřeby mikroregionu –záložka zastupitelstvo
obce za shromáždění zástupců, atd.
Finální verze webových stránek bude připravena do konce roku.
7/ Schválení plánu účetních odpisů na rok 2015
Byl předložen Plán účetních odpisů na rok 2015. K předloženému materiálu nejsou výhrady.
8/ Informace o výjezdním zasedání mikroregionu
Dne 20.11.2015 proběhne výjezdní zasedání svazku v obci Hrušky.
9/ Diskuse
Poradce – protidrogová prevence
Město Turnov předpokládá vypsání dotačního nástroje na příjem žádostí na konci roku 2015.
Na základě skutečných termínů ve vyhlášené výzvě předseda mikroregionu posoudí, zda se
stihne administraci příspěvku na protidrogovou prevenci v roce v roce 2015.
Mgr. Svoboda - informace
Vyjádřil poděkování členským obcím mikroregionu za poskytnutí příspěvků do letních
turistických novin.
Provoz informačního střediska zajišťovali 4 brigádníci, snížená návštěvnost z důvodu teplého
počasí. Závěrečná zpráva bude předána na příštím zasedání.
10/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 8 členských obcí):
a) ) Dodatek č. 3 Koncepce rozvoje MIKROREGIONU TÁBOR
(8 hlasů ano)
b) podání žádosti o dotaci ve výši 416 000,- .Kč na akci ,,Autobusové čekárny a
informace pro naše občany“. Vlastní podíl bude činit min 50%, tj. činí 416 000,- Kč
včetně DPH.
(8 hlasů ano)
c) zástupce Mikroregionu Tábor paní Lenku Malou k účasti na jednáních koordinačního
výboru v rámci Efektivní meziobecní spolupráce tématu Doprava na území ORP Turnov
(8 hlasů ano)
d) Plán účetních odpisů na rok 2015
(8 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2018
- realizace nových webových stránek
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11/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 20.11.2015 od 18,30 hod.
v obci Hrušky (výjezdní zasedání).

……………………..
Jiřina Bláhová
ověřovatel

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

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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.……………………
Mgr. Josef Šimek
předseda

