Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 6/2011 Mikroregionu Tábor konaného
dne 8.12.2011 od 15,00 hod. v Rovensku pod Troskami, na Paldě
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil předseda svazku pan Vladimír Mastník. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci
8 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní
Jarmila Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu paní Lenka Malá a pan Jiří Kazda.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Schválení rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na rok 2013-2015
3/ Administrace schválené dotace z POV HK kraje: Zkvalitnění kulturního života
v mikroregionu – uskutečněná plnění, ukončení akce
4/ Témata na podávání žádostí v roce 2012 z POV
5/ Dotace 5. výzva MAS Brána do Českého ráje, o.s.
6/ Rozpočtová změna č. 6/2011
7/ Úhrada církvi za pronájem plochy určené informační středisko na Táboře
8/ Vyúčtování provozu informačního střediska na Táboře v roce 2011 – KIS Lomnice nad
Pop.
9/ Došlá pošta
10/ Diskuse
11/ Usnesení
12/ Závěr
Program jednání byl schválen všemi 8 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
a) Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2011 nedodala obec Žernov
b) Předseda svazku zajistí pojištění stanu včetně vybavení proti živlům, krádeži a vandalismu.
- nesplněno
c) Vyvěšený závěrečný účet za rok 2010 dodaly obce: Nová Ves nad Popelkou, Železnice,
Bradlecká Lhota , Lomnice nad Popelkou, Rovensko pod Troskami, Holenice, Kyje
d) Poradce do 15.11.2011 rozešle všem členským obcích zprávu o finanční činnosti
Mikroregionu Tábor v roce 2011 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce
k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl
záznam o předložení zprávy.
- splněno, odesláno 9.11.2011
e)Paní Bryknarová zaplatí Obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR
v roce 2011 ve výši 6 261,00 Kč.
- splněno
f) Poradce zajistí zaslání vyhodnocení sezónního informačního střediska na Táboře všem
členským obcím elektronicky.
- nahlášeno Mgr. Svobodovi, zašle
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2/ Schválení rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na rok 2013-2015
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 2012 vyvěšen po
dobu 30 dnů na úředních deskách členských obcí i elektronicky.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 405 500,- Kč a výdaje 405 500,- Kč
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vzhledem k tomu, že je splněna zákonná povinnost, je možné schválit vyrovnaný rozpočet
MR.
Vyvěšený návrh rozpočtu přinesly obce: Železnice, Žernov, Bradlecká Lhota, Nová Ves nad
Popelkou, Tatobity, Kyje, Rovensko pod Troskami
Rozpočtový výhled na období 2013-2015 je zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
K rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.

3/ Administrace schválené dotace z POV HK kraje: Zkvalitnění kulturního života
v mikroregionu – uskutečněná plnění, ukončení akce
Celkové náklady akce činí: 229 775,20 Kč
Dotace:
130 100,00 Kč
Vlastní zdroje
99 775,20 Kč
Majetek musí být evidovaný po dobu 10 let.
Celkové zdroje
Železnice:
Herní prvky
Ozvučení
Podium

51 632,- Kč
66 200,- Kč
105 073,20 Kč

Kyje:
Pivní sety

6 870,- Kč

Pro zakoupení podia byly elektronicky osloveny 3 firmy.
Požadavky na předložení nabídky:
8 ks JEVIŠTNÍCH PODEST o rozměrech 200 x 100cm s voděodolnou protiskluzovou
úpravou do interiéru i exteriéru
Teleskopické nohy max. od 60 do 100 cm
Spojovací materiál na vytvoření stabilního podia o rozměrech 8,0 x2,0 m
Nabídku předložili 2 dodavatelé.
1. Dodavatel: Michal Elznic, CZ Podium Rakovník – nabídková cena 99 969,60 Kč
včetně DPH.
2. Dodavatel: TUCHLER jevištní&textilní technika spol. s r.o. – nabídková cena
69 805,20 Kč včetně DPH
Vzhledem k poskytnuté dotaci a celkovým potřebným zdrojům akce byl požádán vybraný
dodavatel - TUCHLER jevištní&textilní technika spol. s r.o., aby rozšířil nabídku o další 4 ks
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jevištních podest včetně noh a spojovacího materiálu v jednotkových cenách uvedených
v nabídce ze 14.11.2011. Konečná nabídka byla předložena dne 23.11.2011 a činila částku
105 073,20 Kč. Cena obsahuje přepravu zboží včetně zaškolení obsluhy při montáži podia.
Na základě poptávkového řízení bylo objednáno mobilní pódium u dodavatele:
TUCHLER jevištní&textilní technika spol. s r.o.
Komenského 427
664 53 Újezd u Brna
IČ: 41604270
Dále, již mimo dotaci, byly objednány schůdky k podiu a čelní sametový výkryt v celkové
hodnotě 15 860,40 Kč.

4/ Témata na podávání žádostí v roce 2012 z POV
POV HK kraje – žádost o dotaci nebude podána.
POV LBC kraje – vytvoření kulturně-společenských zastavení v obcích s vydáním potřebných
propagačních materiálů navazujících na tématické okruhy, dále lepší značení informačního
stánku na Táboře z více směrů - požadavky budou poradci zaslány do 31.12.2011
5/ Dotace 5. výzva MAS Brána do Českého ráje, o.s.
Poradce informoval členské obce především o možnosti podat žádost o dotaci fiche 4.
Termín příjmu žádostí: 16. 1. 2012 od 12:00 - do 18:00
17. 1. 2012 od 8:00 - do 12:00
Místo podání žádostí: kancelář MAS BCR (v budově Obecního úřadu v Libuni čp. 27)

Fiche č. 2 Podpora cestovního ruchu
Hlavní opatření: III.1.3.2. Ubytování, sport
Charakter fiche: výstavba a rekonstrukce malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven
sportovního vybavení, objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití hostů, úprava ploch parkovišť a
příjezdových cest a vybavení těchto objektů
Typ žadatelů: Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nezemědělské podnikatelské
subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu

Způsobilé výdaje: min. 50 000 Kč, max. 800 000 Kč
Max. výše dotace: 60 % způsobilých výdajů
Režim podpory: de minimis nebo bloková výjimka

Fiche č. 4 Občanské vybavení a služby
Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Charakter fiche: stavební obnova, nová výstavba a materiálně-technické zázemí k zajištění
občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné zprávy, školství, zdravotnictví, kultury a
sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní
infrastruktury, tělovýchovy a sportu, zázemí pro aktivity místních spolků
Typ žadatelů: Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Svazky obcí dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č.
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o
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nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace), církve a jejich organizace dle zákona č.
3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech, zájmová sdružení právnických osob podle
§20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy
obce, svazky obcí

Způsobilé výdaje: min. 50 000 Kč, max. 600 000 Kč
Max. výše dotace: 90 % způsobilých výdajů
Režim podpory: nezakládající veřejnou podporu nebo de minimis

Fiche č. 6 Podpora nezemědělského podnikání
Hlavní opatření: III.1..2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Charakter fiche: Podpora zakládání nových a rozvoj existujících nezemědělských podniků
nejmenší velikosti - mikropodniků, včetně vzniku nových
živností, modernizace stávajících podniků formou rekonstrukce provozoven a nákupem nového
vybavení: technologií a strojů.
Typ žadatelů: Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do
kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů

Způsobilé výdaje: min. 50 000 Kč, max. 600 000 Kč
Max. výše dotace: 60 % způsobilých výdajů
Režim podpory: de minimis nebo bloková výjimka

6/ Rozpočtová změna č. 6/2011, 7/2011, 8/2011
Rozpočtová změna č. 6/2011 se týká příjmu a výdajů navýšené dotace z Královéhradeckého
kraje ve výši 60 000,- Kč na realizaci akce Zkvalitnění kulturního života MR,rozpočtová
změna 7/2011 se týká příspěvků obcí na realizaci tytéž akce a rozpočtová změna č. 8/2011 se
týká příjmu a výdaje částky za schody k mobilnímu podiu a čelní výkryt.
Členské obce nemají výhrady k rozpočtové změně.

7/ Úhrada církvi za pronájem plochy určené informační středisko na Táboře
Byl předložen Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.5.2005. Nově včetně platby za rok
2011 bude prováděna úhrada nájemného ve výši 360,- Kč včetně vyúčtování spotřebované
energie při provozu informačního střediska.
Členské obce nemají výhrady k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.
8/ Vyúčtování provozu informačního střediska na Táboře v roce 2011 – KIS Lomnice
nad Pop.
Bylo předloženo vyúčtování – faktura za ztrátu při provozu informačního střediska na hoře
Tábor v sezóně 2011- KIS Lomnice nad Popelkou. Celková ztráta činí 2964,- Kč.
Členské obce nemají výhrady k úhradě ztráty.
V letošním roce byla nejvyšší návštěvnost za celé období, kdy je informační středisko
provozováno na Táboře.

9/ Došlá pošta
žádná
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10/ Diskuse
Poradce – reklamace velkokapacitního stanu
Nyní probíhá přešití všech spojů. V 01/2012 bude opláštění vráceno zpět.
Poradce – dotace MMR 2012
Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 17. února 2012.
Bližší informace
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
Dotační tituly
Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Budou podporovány akce zaměřené na:
· obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti
(např.radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální
stavby, hřbitovy,drobné stavby),
· komplexní úpravu veřejných prostranství,
· obnovu a zřizování veřejné zeleně,
· rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
· přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s
umístěním
v soutěži Vesnice roku.
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a
přípravě(resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které
jsou zaměřené na:
· obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní
zařízení,kulturní zařízení),
· úpravu veřejných prostranství,
· obnovu a zřizování veřejné zeleně,
· rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny,
cyklostezky,
bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
· prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
· výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
· podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj
venkova.
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se
v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku
obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
· kaple, kaplička,
· socha,
· boží muka, kříž,
· úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.
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Dotační titul č. 5 – Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti
Budou podporovány akce s výstupy rovněž sloužícími romské komunitě (sociálně
vyloučeným osobám), na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se romská komunita
prokazatelně podílela nebo bude podílet, a které jsou zaměřené na:
· obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
· rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod. ),
· vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské
komunitě.
ÚKOLY:
Pokud má někdo zájem pomoci s podáním žádosti o dotace, nechť se obrátí na poradce.
Mgr. Svoboda – aktuality, informace
Jsou prováděny úpravy zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Opět se bude Lomnicko presentovat na Regiontour Brno, Holiday Word Praha a miniveletrh
CR Lomnice nad Pop.
Poradce – pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku a odpisový plán MR Tábor
Členským obcím byl předložen návrh Pravidel pro odpisování dlouhodobého majetku a
odpisový plán MR Tábor
Nikdo ze zástupců členských obcí nemá k předloženému dokumentu výhrady.

11/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 8 členských obcí):
a) Vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Tábor na rok 2012
(8 hlasů ano)
b) Rozpočtový výhled Mikroregionu Tábor na rok 2013 – 2015 (8 hlasů ano)
c) Uzavření objednávky na zakoupení mobilního podia ve výši 105 073,20 Kč
(8 hlasů ano)
d) Uzavření objednávky na zakoupení schůdků a čelního výkrytu k mobilnímu podiu ve
výši 15 860,40 Kč
(8 hlasů ano)
e) rozpočtové opatření č. 6/2011, 7/2011, 8/2011
(8 hlasů ano)
e) uzavření
Dodatku
č.
1
k nájemní
smlouvě
ze
dne
17.5.2005
s církví na pronájem pozemku na Táboře
(8 hlasů ano)
f) Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku a odpisový plán MR Tábor
(8 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- postup činností při realizaci akce: Zkvalitnění kulturního života
v mikroregionu
Shromáždění zástupců neschvaluje:
- žádný bod zasedání
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12/ Závěr
Zasedání MR Tábor bylo ukončeno v 17,10 hod.
Zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 26.1. 2012 od 15,00 hodin
v obecním úřadě v Kyjích.

……………………..
Jiří Kazda
ověřovatel

….………………….
Lenka Malá
ověřovatel

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

