Zápis ze zasedání MR Tábor

ZÁPIS
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 4/2011 Mikroregionu Tábor konaného dne
31.8.2011 od 15,00 hod. na Městském úřadě v Lomnici nad Popelkou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil předseda svazku pan Vladimír Mastník. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci
7 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní
Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu paní Marie Kynčlová a paní Lenka Malá.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
2/ Podání žádostí z MAS Brána do Českého ráje
3/ Administrace schválené dotace z POV HK kraje: Zkvalitnění kulturního života
v mikroregionu – uzavřená smlouva o vložení majetku do hospodaření svazku, ukončená
výběrová řízení, uzavření kupních smluv
4/ Schválení Dodatku č. 2 k rozvojovému strategickému dokumentu
5/ Příprava rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu 2013 - 2015
6/ Schválení témat na podávání žádostí v roce 2012 z POV dle aktualizovaných pravidel
7/ Informace o vyhlašovaných dotačních titulech
8/ Rozpočtová změna č. 3/2011
9/ Reklamace velkokapacitního stanu
10/ Došlá pošta
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr
Program jednání byl schválen všemi 7 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
a) Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2011 přinesly obce: Železnice, Rovensko pod Troskami,
Veselá, Holenice, Bradlecká Lhota, Tatobity, Kyje, Syřenov, Nová Ves nad Popelkou
b) Předseda svazku zajistí pojištění stanu včetně vybavení proti živlům, krádeži a vandalismu.
- nesplněno
c) Předseda svazku povede jednání s církví ve vazbě na umístění stánku a výší ročního
nájemného.
- nesplněno, úkol trvá, byl proveden odpočet elektroměru za přítomnosti
pracovníků církve
d) Vyvěšený závěrečný účet za rok 2010 dodaly obce: Nová Ves nad Popelkou, Železnice,
Bradlecká Lhota , Lomnice nad Popelkou
e) Poradce připraví žádost o sdělení počtu bodů přidělených k žádosti o dotaci Informace a
bezpečnost v MR Tábor výborem pro hospodářský a regionální rozvoj.
- splněno, odpověď byla doručena, hodnocení nepřesvědčivé, bude vyhlášena
nová výzva na POV Libereckého kraje
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f) Poradce zajistí vypsání výběrových řízení na akci: Zkvalitnění kulturního života
v mikroregionu po dohodě s členskými obcemi a výsledek výběrových řízení předloží
předsedovi svazku s návrhem objednávek na plnění.
- částečně splněno, viz. bod 3. zápisu

2/ Podání žádostí z MAS Brána do Českého ráje

ÚKOLY: Poradce zpracuje žádosti pro obce Bradlecká Lhota, Veselá a Tatobity

3/ Administrace schválené dotace z POV HK kraje: Zkvalitnění kulturního života
v mikroregionu
– uzavřená smlouva o vložení majetku do hospodaření svazku,
ukončená výběrová řízení, uzavření kupních smluv
Celkové náklady min. 119 000,- Kč
Dotace: 70 100,- Kč (60%)
Je uzavřena Smlouva o vložení majetku na p.p.č. 256/11 v k.ú. Železnice s Městem
Železnice na instalaci herních prvků. Nyní čekáme na schválení změny konkretizace
projektu, která je uvedena ve Smlouvě o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy
venkova, dotační titul 3, Integrované projekty venkovských mikroregionů.
Současné znění: „nákup kompletního poloprofesionálního ozvučení“ – navrhované
znění – Železnice – herní prvky, nákup poloprofesionálního ozvučení, Kyje – lavice a stoly.
Akce bude mít následně neinvestiční charakter.
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Výběrové řízení na herní prvky bylo vyhlášeno v červenci 2011 oslovením 3 dodavatelů.
Dodavatelé předložili tyto nabídky:
Nabídka č. 1
4SOFT, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald – nabídková cena 55 800,- Kč
Nabídka č. 2
Tomovy parky s.r.o., Karlovice-Radvánovice 11, 511 01 Turnov, nabídková cena 51 632,- Kč
Nabídka č. 3
Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 02 Stará Boleslav, nabídková cena 57 480,- Kč
Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podal dodavatel Tomovy parky s.r.o., KarloviceRadvánovice 11, 511 01 Turnov – po schválení změny konkretizace projektu bude
s vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva.

Pro obec Kyje budou na základě poptávkového řízení zakoupeny lavice a stoly. Předseda
svazku je oprávněn vystavit objednávku na nákup s vybraným dodavatelem.
Pro využití Městem Železnice bude na základě poptávkového řízení zakoupeno
poloprofesionální ozvučení.
Rozsah uvedený v žádosti o dotaci - nákup kompletního poloprofesionálního ozvučení:
2x aktivní reproboxy
30 000,- Kč
Mixážní pult s 6 vstupy mono a 2 vstupy stereo
8 000,- Kč
2x stativ
3 000,- Kč
2x mikrofon bezdrátový UHS
10 000,- Kč
2x stojan
2 000,- Kč
RACK skřín
5 000,- Kč
Kabeláž
10 000,- Kč
Cena celkem včetně DPH
68 000,- Kč , cena bude dopočítána
Předseda svazku je oprávněn vystavit objednávku na nákup s dodavatelem, který předloží
nejnižší nabídkovou cenu.
4/ Schválení Dodatku č. 2 k rozvojovému strategickému dokumentu
Bylo předloženo konečné znění dodatku č. 2 k rozvojovému materiálu MR Tábor. Žádný ze
zástupců MR Tábor k němu neměl výhrady.
Dokument bude zveřejněn na webových stránkách.
5/ Příprava rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu 2013 – 2015
Při dnešním jednání MR Tábor byl projednán se zástupci členských obcí návrh rozpočtu DSO
Mikroregionu Tábor.
Vklady jednotlivých členských obcí jsou oproti roku 2011 navýšeny o 2 000,- Kč.
Lomnice nad Popelkou ……………… 90 000,- Kč,
Nová Ves nad Popelkou …………… . 39 000,- Kč,
Bradlecká Lhota …………………….. 28 000,- Kč,
Syřenov………………………………. 28 000,- Kč,
Kyje ………………………………… 11 500,- Kč
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Železnice …………………………….. 51 000,- Kč,
Veselá ....................................................28 000,- Kč,
Žernov.................................................... 28 000,- Kč,
Tatobity ................................................. 39 000,- Kč,
Rovensko pod Troskami.........................51 000,- Kč,
Holenice ................................................ 11 500,- Kč.
CELKEM příjem:
405 000,- Kč + kladné úroky ze zůstatku na účtu
Vklady členských obcí zahrnují: roční členský příspěvek ve výši 2,- Kč za jednoho trvale
hlášeného obyvatele MR Tábor a MAS Brána do Českého ráje, náklady na poradenské
služby, částečné náklady na společné akce, náklady na účetnictví svazku.
Rozpočtový výhled – v dalších letech se nepočítá se získáním úvěrů a leasingu a předpokládá
se běžná činnost svazku.
rok 2013
příjmy:
podíly obcí na poradenskou činnost
150 tis. Kč
členský příspěvek
18 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
náklady na poradce
60 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
300 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce
náklady na provoz a režii
(pojištění mobilního stánku)
integrovaný projekt Mikroregionu

210 tis. Kč
18 tis. Kč
300 tis. Kč

rok 2014
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 2015
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
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výdaje:
náklady na poradce
náklady na provoz a režii
(pojištění mobilního stánku)
integrovaný projekt Mikroregionu

220 tis. Kč
18 tis. Kč
600 tis. Kč

6/ Schválení témat na podávání žádostí v roce 2012 z POV dle aktualizovaných pravidel
POV HK kraje – nákup techniky, požadavky budou poradci zaslány do 31.10.2011
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

7/ Informace o vyhlašovaných dotačních titulech
PRV - Opatření III. 2. 1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Podopatření III. 2. 1. 1 Obnova a rozvoj vesnic
V rámci každého regionu NUTS 2 bude vyhlašován pouze jeden z následujících záměrů.
a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
Přehled vyhlašovaných záměrů dle NUTS 2 uvádí následující tabulka:
REGION NUTS 2 Záměr
Střední Čechy
b)
Jihozápad
b)
Severozápad
a)
Severovýchod
b)
Jihovýchod
a)
Střední Morava
a)
Moravskoslezsko
b)
Z tohoto vyplývá, že na 90% bude na podzim 2011 vypsána podpora na NUTS II
Severovýchod na vodovody a kanalizace.
OP životní prostředí – zateplení budov
Příjem žádostí – cca říjen 2011
8/ Rozpočtová změna č. 3/2011 a 4/2011
Rozpočtová změna č. 3/2011 se týká příjmu dotace z Královéhradeckého kraje na
poradenskou činnost ve výši 10 000,- Kč a č. 4/2011 příjmu dotace na akci: Zkvalitnění
kulturního života v mikroregionu ve výši 70 100,- Kč
Členské obce nemají výhrady k rozpočtové změně.

5/7

Zápis ze zasedání MR Tábor

9/ Reklamace velkokapacitního stanu
Při používání stanu bylo zjištěno, že je rozpáraný boční lem.
ÚKOLY: Poradce připraví reklamaci dodávky.
10/ Došlá pošta
žádná
11/ Diskuse
Poradce – uhrazení úvěru za obnovu místní komunikace v obci Kyje
Obec počítá s úhradou závazku do 11/2011.
Mgr. Svoboda – aktuality
18.9.2011 – 100. let Ticháčkovy rozhledny
Informační středisko na Táboře – došlo k 10-15% nárůstu turistů, byl vydán kruhový pohled
z rozhledny, požadavek na vytvoření lepšího značení infocentra
Lenka Malá – aktuality z Obce Tatobity
15.10.2011 se uskuteční koncert Petry Janů v kulturním domě

Poradce – opětovné podán žádosti z POV Libereckého kraje
MR Tábor opětovně podá žádost na projekt: Informace a bezpečnost v MR Tábor
Celkové náklady: 442 056,- Kč
Rovensko pod Troskami – nákup 2 úředních desek 1000 x 1500 mm - Náklad: 78 404,Kč
Veselá – nákup úřední desky do místní části Kotelsko, osazeno na obecní dům - Náklad:
37 000,- Kč
Lomnice nad Popelkou – nákup informačního značení ve městě – II.etapa. Bude se jednat o
okruh - souhrnný cíl, centrum, ve kterém bude odkazováno na větší vzdálenosti od Husova
náměstí. Podpora je požadována na rozšíření tohoto systému v počtu 23 směrových cedulí.
Materiálové provedení – hliníkový plech a hliníkové profily, nápisy jsou provedeny reflexním
polepem, uchycení je provedeno pomocí nerezových držáků a nerezové upínací pásky. Barevné
provedení je tmavohnědé s bílým nápisem a piktogramem. Hliníkový profil a držák jsou
v přírodní barvě. Náklad: 50 000,- Kč
Tatobity –nákup 3 ks úředních desek s vývěskami. Náklad: 75 000,- Kč
Žernov - Hliníková vývěska 1600x1024x70mm – otvíraná nahoru umístěná na obecní úřad Náklad: 25 952,- Kč
Nová Ves nad Popelkou - 3ks bezdrátového hlásiče s digitálním ovládáním v celkové ceně
75 000,-Kč včetně DPH
Bradlecká Lhota
1/ umístění laviček 5 ks betonových laviček s opěradlem - p.p.č.332/1(u koupaliště) 2x,
p.p.č.323/2 (hřiště u koupaliště), p.p.č.107/2 (dolní náves), p.p.č.107/4 (před školou) v k.ú
Bradlecká Lhota na odpočinková místa pro občany, ale i návštěvníky obce.
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Náklad: 17 500,- Kč
Úřední desky venkovní 105x79 cm
3 ks
45 600,- Kč
p.p.č. 647 (u mostu)
Úřední desky venkovní 79x105 cm
2 ks
32 600,- Kč p.p.č. 647 (u mostu)
Náhrada za stávající vývěsky umístěné v centru obce ,v místě zvýšeného pohybu obyvatel
(stanoviště pojízdné prodejny, trasa k zastávce autobusu, Kulturní dům, telefonní budka).
Náklad: 78 200,- Kč
Holenice
Označení budovy obecního úřadu (st.p.č. 127 v k.ú. Holenice) smaltovanou tabulí s nápisem
„obecní úřad“
Náklad: 5 000,- Kč
Mikroregion si vyčlení ve svém rozpočtu v roce 2012 potřebnou částku vlastních zdrojů na
financování akce.
12/ Usnesení
Shromáždění zástupců schvaluje (přítomno 7 členských obcí):
a) rozpočtové opatření č. 3/2011, 4/2011
( 7 hlasů ano)
b) uzavření smlouvy o dodávce herních prvků do Železnice v celkové hodnotě
51 632,- Kč s firmou Tomovy parky s.r.o.
( 7 hlasů ano)
c) Smlouvu o vložení majetku na p.p.č. 256/11 v k.ú. Železnice do hospodaření
s Městem Železnice
(7 hlasů ano)
d) Dodatek č. 2 k rozvojovému strategickému dokumentu (7 hlasů ano)
e) podání žádosti Informace a bezpečnost v MR Tábor z Programu obnovy venkova
Libereckého kraje o celkových nákladech 442 056,- Kč s tím, že v roce 2012 budou
vyčleněny na vlastní podíl svazku potřebné zdroje
(7 hlasů ano)
Shromáždění zástupců bere na vědomí:
- reklamaci velkokapacitního stanu
Shromáždění zástupců neschvaluje:
- žádný bod zasedání
13/ Závěr
Zasedání MR Tábor bylo ukončeno v 17,05 hod.
Zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 27.10. 2011 od 15,00 hodin
v Nové Vsi nad Popelkou, penzion u koupaliště.

……………………..
Lenka Malá
ověřovatel

….………………….
Marie Kynčlová
ověřovatel

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

