Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 3/2017 Mikroregionu Tábor konaného
dne 8.6.2017 od 15,00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Železnici
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle presenční listiny
Jednání zahájil předseda svazku pan 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 Vladimír Tomášek a Bronislav
Tomeš (hlasování: 7 členských obcí pro návrh).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Vyhodnocení společné akce: Děti vítají jaro
3/ Poradenská činnost – udělená dotace z Královéhradeckého kraje
4/ Nákup kompostérů – udělená dotace ze SFŽP, zahájení výběrového řízení
5/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok 2016
6/ Schválení závěrečného účtu za rok 2016
7/ POV Libereckého kraje - Oprava místních komunikací v MR TÁBOR
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr
Program zasedání byl schválen 7 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
Organizační zajištění akce ,,Děti vítají jaro“: poradce zajistí pozvánky a rozešle je ZŠ
- splněno
2/ Vyhodnocení společné akce: Děti vítají jaro
Termín konání akce: 12.5.2017
Místo konání: sportovní hřiště u Základní školy v Lomnici nad Popelkou
Pro děti z 1. – 3. tříd základních škol Mikroregionu bylo ve spolupráci se ZŠ Lomnice nad
Popelkou, KIS Lomnice nad Popelkou a MAS Brána do Českého ráje připraveno sportovněpoznávací dopoledne. Děti musely během dopoledne splnit celkem 16 sportovních nebo
vědomostních disciplín. Po jejich úspěšném splnění byla všem zúčastněným dětem předána
sladká odměna na pamětní list.
Celkové náklady za akci:
- doprava
- diplomy - tisk, laminace
- občerstvení
celkem

7 932,00
1 851,30
3 631,00
13 414,30 Kč

3/ Poradenská činnost – udělená dotace z Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj udělil mikroregionu dotaci ve výši 30 000,- na projekt ,,Poradenská
činnost v MR TÁBOR“. Dotace bude použita na úhradu nákladů spojených s poradenstvím
členským obcím svazku, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje
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4/ Nákup kompostérů – udělená dotace ze SFŽP, zahájení výběrového řízení
Mikroregionu Tábor byla udělena dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt
,,Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Tábor“ na nákup kompostérů na bioodpad. Ing.
Ing. Čáslavský písemně z kapacitních důvodů odmítl zajištění výběrového řízení.
Uzavřena smlouva na výběrové řízení bude s Jarmilou Láskovou Soldátovou za shodných
smluvních podmínek jaké byly diskutovány s Ing. Čáslavským. Celkové náklady na výběrové
řízení zpracované dle Pravidel SFŽP činí 25000,- Kč. Částka je uvedena v žádosti o dotaci.
Obce souhlasí se zadáním zpracování výběrového řízení, rozpočtové opatření již není nutné
schvalovat, částka je ve schváleném rozpočtu.
Otevírání obálek by mělo proběhnou 10.7.2017.
ÚKOLY: Poradkyně požádá Ing. Čáslavského o návrh smlouvy na administraci žádosti a o
provedení změny termínu žádosti o platbu do 10/2017.
5/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok 2016
Všem obcím byl přeložen Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2016 k seznámení.
Členské obce nemají k danému protokolu výhrady.
6/ Schválení závěrečného účtu za rok 2016
Závěrečný účet MR Tábor za rok 2016 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 k archivaci obce: Holenice, Nová Ves nad Popelkou, Kyje,
Žernov, Železnice
ÚKOLY:
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění závěrečný
účet MR Tábor za rok 2016 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 2017, tj. do 06/2018.
7/ POV Libereckého kraje - Oprava místních komunikací v MR TÁBOR
Dne 22.6.2017 bude zasedat výbor pro ŽP, který navrhne k udělení dotací konkrétní projekty.
Pokud výbor navrhne dotaci na uvedený projekt, obce Žernov a Syřenov budou dne 23.6.2017
osloveny k zaslání rozpočtů použitelných pro výběrové řízení a potencionálních dodavatelů,
kteří budou osloveni. Výběrové řízení bude rozděleno na samostatné části po obcích.
Obec Bradlecká Lhota požádala o uzavření smlouvy o společném zadávání dle § 7 zákona č.
134/2016 Sb., v platném znění. Členské obce nemají výhrady k uzavření smlouvy.
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Předmětem společného zadávání bude část realizace projektu opravy MK pro členské obce
Veselá a Bradlecká Lhota (nositel projektu Mikroregion Tábor) a oprava komunikace
v Bradlecké Lhotě (nositel projektu obec Bradlecká Lhota)
Výběrové řízení I. etapa
– obce Bradlecká Lhota + Veselá + samostatně Bradlecká Lhota bude odesláno s termínem
doručení nabídek do 23.6.2017. termín plnění od 09-11/2017.Obce nahlásí poradkyni, které
firmy má oslovit. Hodnotící komise bude ve složení: pan Tomeš – Bradlecká Lhota,
poradkyně a předseda svazku.
ÚKOLY:
V případě udělení dotace bude obcím předána žádost o individuální dotaci ve výši 100%
předpokládaných zdrojů – obce do konce srpna schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu,
kterou zveřejní na úřední desku obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (pro schválení
dotace mikroregionu,tj. veřejnoprávní smlouvy musí mít obce schválené rozpočtové
opatření), poradkyni obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění.

8/ Diskuse
Poradce –aktuální dotace
Dotace Ministerstva zemědělství – Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací
Oblasti podpory:
 opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody - propojování a
rozšiřování vodárenských soustav, její zdrojové posilování, včetně posilování
akumulace pitné vody
 výstavba vodovodů vč. vodárenských objektů pro min. 50 obyvatel
 výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody
 výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace ČOV pro min. 50 obyvatel
 výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě spojenou s výstavbou ČOV
 dostavba kanalizačních systémů pro min. 50 obyvatel (vody musí být dále čištěny na
již existující ČOV)
 odstranění volných výustí realizací kompletního opatření řešícího odkanalizování
spojené s výstavbou ČOV
Max. uznatelné náklady: na 1 trvale nahlášeného obyvatele nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u
vodovodů a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací
Lhůta pro podání žádostí: 31.srpna 2017 do 15,00 hod.
Státní fond životního prostředí
Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
Uznatelné výdaje:
 zateplení obvodového pláště budovy
 výměna a renovace otvorových výplní
 instalace fotovoltaického systému
 instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo přípravu TUV
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 realizace systémů využívající odpadní teplo
 výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu TUV (na fosilní paliva, el. energii) za
účinné zdroje využívající např. biomasu, tepelná čerpadla, kotle na zemní plyn,…
Konečná lhůta pro příjem žádostí je 29.9.2017.
Výše dotace se pohybuje od 35% do 70% uznatelných nákladů. Závisí např. na % výši
uspořené celkové energie, součinitelích prostupu tepla, či zda je realizováno samostatné
opatření výměny zdroje tepla nebo je instalován i systém nuceného větrání s rekuperaci
odpadního tepla.
Poradce – od 1.10.2016 povinnost uveřejňování skutečně uhrazené ceny i pro smlouvy nad
500 tis. Kč do 2,0 mil. Kč služby a dodávky a 6,0 mil. Kč stav. práce
§ 219 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
1/smlouva na veřejnou zakázku:
celé znění smlouvy, tj. včetně příloh
všechny změny a dodatky
do 15 dnů od uzavření
kromě utajovaných informací a osobních údajů
nevztahuje se na:
smlouvy na VZMR ≤ 500 tis. Kč bez DPH!
smlouvy uzavřené dle výjimek pro „utajované“ informace a zpravodajskými
službami
smlouvy uveřejněné dle jiného předpisu (z.č. 340/2015 Sb. o registru smluv –
od
1. 7. 2016)
2/Výše skutečně uhrazené ceny (celkem nebo v daném roce)
a) do 3 měsíců od splnění smlouvy
b) pokud plnění smlouvy je delší než jeden kalendářní rok (např. od 26.10.2016 2.5.2017) potom do 31.3. uhrazenou cenu za uplynulý rok a do 3 měsíců od splnění
smlouvy cenu uhrazenou v daném roce
- způsob uveřejňování (§17 vyhl.č. 168/2016 Sb.)

Mgr. Josef Svoboda – během víkendu 3. – 4.6.2017 bylo v rámci konání Táborské
pouti otevřeno sezónní informační středisko na hoře Tábor
Návrh požádat manž. Sobotovi, zda by bylo možné zajistit
úklid v rozhledně
p.Tomášek – nutné doplnit fotografie na webové stránky
ÚKOLY: obce Syřenov, Holenice, Br. Lhota, Veselá , Žernov a Tatobity, Kyje zašlou
poradkyni vybranou reprezentativní fotografii na úvodní stranu webových stránek do
30.7.2017
9/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 7 členských obcí):
a) uzavření smlouvy na poskytnutí dotace projekt ,,Poradenská činnost v MR TÁBOR“
s Královéhradeckým krajem
(7 hlasů ano)
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b) uzavření smlouvy na zajištění výběrového řízení dle pravidel SFŽP na projekt
,,Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Tábor“ s Jarmilou Láskovou Soldátovou
( 7 hlasů ano)
c) celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2016 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor za rok 2016 s vyjádřením:
bez výhrad
( 7 hlasů ano)
d) smlouvu o společném zadávání s obcí Bradlecká Lhota ( 7 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- vyhodnocení akce Děti vítají jaro
- schválenou Účetní závěrku Mikroregionu Tábor za rok 2016

10/ Závěr
Další zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 5.9.2017 od 15,00 hod.
v obci Žernov na obecním úřadě.

……………………..
Vladimír Tomášek
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

