Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 3/2016 Mikroregionu Tábor konaného
dne 31. května 2016 od 15,00 hod. na obecním úřadě v Holenicích.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájil předseda svazku Mgr. Josef Šimek. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci 7
členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována Jarmila
Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Bronislav Tomeš a paní Lenka
Malá (hlasování: 7 členských obcí pro návrh)

Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ POV Libereckého kraje – Zabezpečení mateřských a základních škol v MR
TÁBOR
3/ Vyhodnocení společné akce: Děti vítají jaro
4/ Registr smluv – zřízení datové schránky
5/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ
6/ Schválení závěrečného účtu za rok 2015
7/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok 2015
8/ Podání společné žádosti se SFŽP na nákup kompostérů
9/Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016
10/ Diskuse
11/ Usnesení
12/ Závěr
Program zasedání byl schválen 7 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Poradce ve spolupráci s MAS Brána do Českého ráje zajistí dopravu do Tatobit a nákup
občerstvení a pamětní listy. Dále poradce dohodne spolupráci s Lenkou Malou na zajištění
jednotlivých disciplín.
- splněno
2/ POV Libereckého kraje – Zabezpečení mateřských a základních škol v MR
TÁBOR
Dne 10.5.2016 zasedal Výbor regionálního a hospodářského rozvoje Libereckého kraje který
podal návrh na přidělení podpory na integrovaný projekt mikroregionu ,,Zabezpečení
mateřských a základních škol MR TÁBOR“. Tento návrh bude v projednávat Rada
Libereckého kraje a dne 21.6.2016 dojde s největší pravděpodobností i ke schválení návrhu
Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Projekt: Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR
Celkový náklad 575 011,- Kč
Požadovaná dotace 50% činí 287 505,- Kč
V rámci projektu dojde k zabezpečení budov školských zařízení v Mikroregionu Tábor.
Celkem bude zabezpečeno 5 objektů školských zařízení v Lomnici nad Popelkou, Tatobitech
a Rovensku pod Troskami.
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Záměry jednotlivých obcí:
Lomnice nad Popelkou:
MŠ Dášenka - zabezpečení tří vnějších vchodů do budovy kamerovým systémem + instalace
systému elektronického vrátného u vnitřního vchodu do budovy. Součástí elektronického
vrátného u vnitřního vchodu bude další kamera pro kontrolu příchozí návštěvy do budovy.
Cena celkem včetně DPH: 73 931,- Kč
MŠ Lvíček - zabezpečení tří vchodů do budovy kamerovým systémem.
Cena celkem včetně DPH: 58 618,- Kč
Základní umělecká škola: instalace elektronického systému přístupu do budovy s využitím
čipů + instalace elektronického vrátného u jednoho vchodu do budovy + kamerového
systému pro zabezpečení dvou vchodů do budovy.
Cena celkem včetně DPH: 150 000,- Kč
Rovensko pod Troskami: výměna stávajících dveří hlavního vstupu do budovy základní školy
za bezpečnostní dveře, instalace elektronického vrátného
Cena celkem včetně DPH: 157 462,- Kč
Tatobity: výměna stávajících dveří hlavního vstupu do budovy základní školy za bezpečnostní
dveře, instalace elektronického systému přístupu do budovy s využitím čipů.
Cena celkem včetně DPH: 135 000,- Kč
Výběrové řízení bude vypsáno společně pro celé plnění rozdělené na části, tj, na jednotlivé
obce. Město Rovensko pod Troskami již výběr částečně provedlo.
Členy hodnotící komise mohou být všichni zástupci obcí, kteří se na projektu podílí, min.
počet členů hodnotící komise se stanovuje na 3 členy. O termínu otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek budou obce informovány poradkyní.
S dodavateli, kteří předloží nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na jednotlivá plnění, budou
dle protokolu z jednání hodnotící komise předsedou svazku uzavřeny smluvní vztahy. Obce
před podpisem smlouvy budou informovány o uzavírané částce pro jednotlivá plnění.
Obce, u kterých ve vztahu k plnění to stavební zákon vyžaduje, předloží poradkyni SP či jiné
opatření stavebního úřadu.
ÚKOLY:
Obcím byla předána žádost o individuální dotaci ve výši 50% předpokládaných zdrojů – obce
do konce června schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní (pokud je dotace
nad 50 000,- Kč) na úřední desku obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (pro schválení
dotace mikroregionu musí mít obce schválené rozpočtové opatření), poradkyni obce zašlou 2
fotografie před zahájením plnění, výkaz výměr na plnění pro potřeby výběrového řízení a
min. 3 elektronické kontakty na dodavatele.
3/ Vyhodnocení společné akce: Děti vítají jaro
Termín konání akce: 20.5.2016
Místo konání: základní škola v Tatobitech a její blízké okolí
Pro děti z mateřských škol mikroregionu bylo ve spolupráci s obcí Tatobity, základní školou
v Tatobitech a MAS Brána do Českého ráje připravena trasa kolem areálu základní školy, na
které byly pro děti připraveny jednotlivé vědomostní úkoly, které musely splnit. Po dokončení
celé trasy byla pro děti připravena sladká odměna a pamětní list.
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Akce se zúčastnily děti z MŠ z Lomnice nad Popelkou (Lvíček a Klubíčko), Rovenska pod
Troskami, Nové Vsi nad Popelkou a Železnice.
Celkem se akce zúčastnilo 201 dětí.
Vyúčtování:
Doprava
9 801,00 Kč (původní objednávka na 9 474,30 Kč – na
místě došlo ke změně harmonogramu tras – navýšení km)
Celkové náklady:
- pamětní listy
- občerstvení pro děti
- doprava dětí
celkem

952,88
2 073,00
9 801,00
-------------------12 826,88 Kč

V rozpočtu bylo plánováno 10 000,00 Kč, rozpočtovou změnou dojde k navýšení rozpočtu,
před úhradou faktury.
Akce se v letošním roce opět vydařila. Počasí nám velmi přálo a děti si sportovněvědomostní dopoledne také užily.
4/ Registr smluv – zřízení datové schránky
Mikroregion bude mít povinnost od 1.7.2016 uveřejnit smlouvu vložením obsahu
smlouvy v textové podobě do registru smluv.
ÚKOLY:
Na základě výše uvedeného předseda MR Tábor zřídí datovou schránku.
5/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ
Centrum dopravní výzkumu, v.v.i. předložilo cenovou nabídku na zpracování manuálu pro
obce týkající se zpracování pasportů místních komunikací a dopravního značení. Celková
cena za manuál činí 135 762,- Kč včetně DPH. Projektu se mělo účastnit 58 obcí. MR
Jilemnicko z projektu odstoupilo, takže nově by se projektu zúčastnilo 37 obcí. Cena pro
jednu obec by činila 3 669,- Kč včetně DPH. Zbývajících rozdíl doplatku by doplatil MR
ČESKÝ RÁJ.
Obce mají o manuál neustále zájem, ale cena pro jednu obec je již vysoká.
Proto se hledá další dodavatel plnění.
6/ Schválení závěrečného účtu za rok 2015
Závěrečný účet MR Tábor za rok 2015 byl všem obcím včetně Zprávy o výsledku
hospodaření rozeslán.
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu splatnými stanovami
vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů, je možné ho schválit. Nikdo z občanů členských
obcí neměl připomínky.
Shromáždění zástupců souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Bradlecká Lhota, Kyje, Žernov
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ÚKOLY:
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění závěrečný
účet MR Tábor za rok 2015 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že
ho zastupitelé vzali na vědomí.
Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok 2015
Všem obcím byl přeložen Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2015 k seznámení.
Členské obce nemají k danému protokolu výhrady.
7/

8/ Podání společné žádosti se SFŽP na nákup kompostérů
Záměry jednotlivých obcí
Nová Ves nad Popelkou
Kompostéry o objemu 675 l: 3 ks
Kompostéry o objemu 800 l: 11 ks
Kompostéry o objemu 1 050l: 108
Bradlecká Lhota
Kompostéry o objemu 675 l: 4ks
Kompostéry o objemu 800 l: 19ks
Kompostéry o objemu 1050 l: 72 ks
Kompostéry o objemu 2000 l: 3 ks (pro obec)
Železnice
Kompostéry o objemu 1 050 l: 161 ks
Kompostéry o objemu 800 l: 37 ks
Kompostéry o objemu 675 l: 18 ks
Rovensko pod Troskami
Kompostéry o objemu 675 l: 11 ks
Kompostéry o objemu 800 l: 42 ks
Kompostéry o objemu 1050 l: 148 ks
Pro zpracování žádosti o dotaci byl osloven Ing. Jan Čáslavský, IČ: 026 45 955, který se
zabývá zpracováním žádostí o dotace z Operačního programu životní prostředí. Cenová
nabídka za zpracování a podání žádosti je 20 000,- Kč včetně DPH + náklady na dopravu
max. 2500,- Kč. Do příštího zasedání bude zpracováno rozdělení této částky mezi členské
obce. Předseda uzavře smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na celé plnění.
9/Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016
Rozpočtové opatření reaguje povýšením rozpočtu na úhradu nákladů na zajištění akce „Děti
vítají jaro“ ve výši 3 000,- Kč a na zajištění projektu ,,Zabezpečení mateřských a základních
škol v MR TÁBOR“ na straně příjmů ve výši 575 011,- Kč a na straně výdajů ve výši
575 011,- Kč. Členské obce nemají výhrady se schválením.
10/ Diskuse
Poradce - neudělení dotace na poradenskou činnost na Královéhradeckém kraji
Opětovně nebyla udělena dotace na poradenskou činnost, před podáním žádosti není možné
z hodnotících kritérií vypočíst celkové bodové ohodnocení, protože v kritériích nejsou
nastavena číselná rozpětí ve vztahu k bodům.
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Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita podrobného rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost
Kvalita zpracovaného projektu
Podíl vlastních a partnerských zdrojů
Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Počet obyvatel na území DSO
Počet obyvatel DSO na území KHK
Přehled uskutečněných činností za rok 2015

Rozsah bodové
škály
1-5

Váha bodů

Max. počet bodů

7

35

1-5
1-5

4
2

20
10

Rozsah bodové
škály
1-5
1-5
1-5

Váha bodů

Max. počet bodů

5
4
3

25
20
15

ÚKOLY: Poradkyně připraví dopis se žádostí o udělení dotace, popř. se žádostí o změnu
hodnotících kritérií, který bude odeslán 1. náměstkovi hejtmana panu Otakaru Rumlovi a
v kopii Petru Luskovi, předsedovi výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Dopis
podepíší obě obce.
11/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 7 členských obcí):
a) celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2015 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor za rok 2015 s vyjádřením:
bez výhrad
(7 hlasů ano)
b) uzavření smlouvy na zpracování žádosti z OPŽP na nákup kompostérů s ing. Čáslavským
(7 hlasů ano)
c) rozpočtové opatření č. 2/2016
(7 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- vyhodnocení akce Děti vítají jaro
- realizaci akce: Zabezpečení mateřských a základních škol v MR TÁBOR
- schválenou Účetní závěrku Mikroregionu Tábor za rok 2015
- odeslání dopisu na Královéhradecký kraj ve věci neudělení dotace na poradenskou
činnost obcím Královéhradeckého kraje
12/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 30.8.2016 od 15,00 hod.
v Kyjích nebo Bradlecké Lhotě.

……………………..
Lenka Malá
ověřovatel

…………………….
Bronislav Tomeš
ověřovatel

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

