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ZÁPIS 
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 2/2011 Mikroregionu Tábor konaného dne 

3.3.2011 od 15,00 hod. v zasedací místnosti v Nové Vsi nad Popelkou 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přítomni: viz presenční listina 

 

Jednání zahájil předseda svazku pan Mastník. Konstatoval, ţe jsou přítomni zástupci 6 

členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné.  Zapisovatelem byla jmenována paní 

Lásková Soldátová a ověřovateli zápisu paní Hercíková a pan Kazda. 

 

Program:    
1/  Plnění úkolů z minulých  zasedání MR Tábor 

2/  Příprava společné akce: Děti vítají jaro   

3/ Aktualizace rozvojového strategického dokumentu 

4/ Podaná ţádost  z Královéhradeckého kraje  na rok 2011 – profesionalizace mikroregionů 

5/ Provozování mobilního stánku na hoře Tábor (pojištění stánku, pronájem plochy, revize 

elektro  pro zásobování stánku el. energií) 

6/ Velkokapacitní stan (pojištění, zajištění technické pomoci při stavbě stanu) 

7/ Podání ţádosti o dotaci na 8. ročník Miniveletru cestovního ruchu v Lomnici nad Popelkou 

8/ Rozpočtová změna č. 1/2011 

9/  Došlá pošta     

10/  Diskuse 

11/  Usnesení 

12/  Závěr 

 

Program jednání byl schválen všemi 6 hlasy. 

 

1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor   

 

a) Poradce zašle členským obcím stávající rozvojový dokument ve znění dodatku č. 1 a ony 

provedenou především v „Aktivitách naplňující opatření“ opravy. Vypustí jiţ neexistující 

poţadavky a nově v daných opatřeních vznesou. Je nutné v průběhu pořízení dokumentu 

seznámit s navrhovaným obsahem podnikatelskou veřejnost, protoţe tento dokument je 

ovlivňuje při ţádostech o dotaci na jejich rozvoj. 

- zasláno všem obcím, obce zašlou svoje místní POV či jiné rozvojové materiály 

 

b) Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2010 přinesly obce: Ţeleznice, Rovensko pod Troskami, 

Veselá,  Holenice, Bradlecká Lhota, Tatobity,  Kyje 

 

c) Předseda svazku zajistí pojištění stanu včetně vybavení proti ţivlům, krádeţi a vandalismu. 

Poradce zajistí poklady pro uzavření Dohody o hmotné zodpovědnosti a Dohody o pracovní 

činnosti.    - částečně splněno 

 

d) Předseda svazku povede jednání s církví ve vazbě na umístění stánku a výší ročního  

nájemného.      - nesplněno, úkol trvá 

 

e) Zástupci členských obcí do příštího zasedání prověří zájem členů SDH ze svých obcí. 

  - splněno, hasiči mají na rok 2011 jiţ akce naplánované, v úvahu připadá  

                          rok 2012, obce opětovně prověří 
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2/  Příprava společné akce: Děti vítají jaro 

9. ročník - Děti vítají jaro  

Bude připraveno  dopoledne  v Ţeleznici – bude provedeno jednání, zda bude orientováno 

sportovně či kulturně 

Termín konání: 6. nebo 13. května 2011.Termín bude upřesněn po dohodě s jednotlivými ZŠ. 

Mgr. Svoboda upřednostňuje 13.5.2011. 

Určeno pro ZŠ Ţeleznice, Lomnice nad Popelkou, Tatobity a Rovensko pod Troskami, Nová 

Ves nad Popelkou. 

Navrţená částka na jedno dítě: 15,- Kč (diplom, pití, sušenka) 

 

Poradce zajistí cenovou nabídku dopravců na přepravu dětí z Lomnice nad Popelkou, Nové 

Vsi nad Pop.,  Tatobit a Rovenska pod Troskami včetně moţné dopravy autobusem.  

Návrh činností připravený paní Láskovou-Soldátovou a Mgr. Svobodou  bude poslán 

ředitelům ZŠ k odsouhlasení. 

Akce proběhne v součinnosti s KIS Lomnice nad Popelkou a Městem Ţeleznice, kde bude 

moţné vyuţít pomoci lidí pracujících v muzeu – pan starosta upřesní podrobnosti na 

samostatném jednání. 

 

ÚKOLY:  
Poradce bude jednat s paní ředitelkou ZŠ Ţeleznice. 

   

3/ Aktualizace rozvojového strategického dokumentu 

Byl zkonzultován stávající obsah dokumentu – Lomnice nad Pop. poţaduje vypustit  na str. 31 

– Sběrný dvůr – jiţ bylo realizováno 

 

4/ Podaná žádost  z Královéhradeckého kraje  na rok 2011 – profesionalizace 

mikroregionů 

Mikroregionu bylo telefonickou formou na základě zaslaného dopisu umoţněno podat ţádost o 

dotaci. 

Ţádost byla podána o tomto rozsahu: 

Název akce: Poradenská činnost v MR Tábor 

Do ţádosti dále vloţeny náklady na  účetnictví   celkový náklad         4 000,- Kč   

              poradenství          celkový náklad       115 000,- Kč 

 CELKEM           119 000,- Kč 

poţadovaná dotace 83 300,- Kč. 

 

5/ Provozování mobilního stánku na hoře Tábor (pojištění stánku, pronájem plochy, 

revize elektro  pro zásobování stánku el. energií) 

Sezónní informační středisko na hoře Tábor bude v provozu 05-06/2011 o víkendech, 07/-

09/2011 denně mimo pondělí 

Revizní technik pan Beran přislíbil zpracování revizní zprávy.  

 

Prokazatelnou ztrátu na základě řádného vyúčtování za provozování mobilního stánku na hoře 

Tábor uhradí KISu Lomnice nad Popelkou Mikroregion Tábor po ukončení sezóny. 

 

6/ Velkokapacitní stan (pojištění, zajištění technické pomoci při stavbě stanu) 

Byly předloţeny ke schválení Dohody o pracovní činnosti s Janem Šimůnkem, bytem 

Lomnice nad Popelkou a s Petrem Šimůnkem, bytem Lomnice nad Popelkou.  Dohody budou 

účinné od 1.4.2011 do 31.12.2011. Odměna za provedenou práci – správa a údrţba 

velkokapacitního stanu včetně zařízení činí 100,- Kč/hod. hrubého. 
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Dále byly předloţeny Dohody o hmotné odpovědnosti za velkokapacitní stan o rozměrech 

20x10 m, elektrocentrálu ITC power  GG3100L, 4 ks LED diodových  svítidel Fortuna 

127LED včetně rozvodů, plynové topidla G 250 E v.č. 06105524 uzavírané s Janem 

Šimůnkem, bytem Lomnice nad Popelkou a s Petrem Šimůnkem, bytem Lomnice nad 

Popelkou. 

Celková hodnota činí 332 000,- Kč včetně DPH.  

 

Telefonní kontakty: 

Petr Šimůnek – tel. 733 737 594  

Jan Šimůnek –   tel. 774 442 095 

 

Uzavření pojištění zajistí pan Mastník. 

 

7/ Podání žádosti o dotaci na 8. ročník Miniveletru cestovního ruchu v Lomnici nad 

Popelkou 

Mikroregionem Tábor byla podána ţádost na pořádání miniveletrhu v Lomnici nad Popelkou. 

Byla přislíbena dotace ve výši 20 000,- Kč (70% z celkových zdrojů). 

 

8/ Rozpočtová změna č. 1/2011 

Rozpočtová změna se týká dofinancování poradenské činnosti z roku 2010 ve výši 65 000,- 

Kč v roce 2011 a přijmu dotace ve výši 20 000,- Kč na pořádání Miniveletrhu CR v Lomnici 

nad Popelkou. 

Členské obce nemají výhrady k rozpočtové změně. 

.   

9/  Došlá pošta    

ţádná 

  

 

10/  Diskuse 

poradce – návrh  místních hasičů na společná setkání 

Obce opětovně prověří zájem místních hasičů na pořádání společných setkání od roku 2012. 

 

poradce – darovací smlouvy obcím na pořízený majetek 

Poradkyně předloţila ke schválení darovací smlouvu s Městem Ţeleznice  na převod parkovací 

plochy před hřbitovem (104 m2) realizované  na p.p.č. 895/11 v k.ú. Ţeleznice v celkové hodnotě 

204 000,00 Kč. 

Člensko obce nemají výhrady. 

 

Převod majetku nabytého při obnově místní komunikace na Kyjích na ploše 957 m2 bude 

uskutečněn aţ po uhrazení úvěru. Celkový náklad:  356 820,00 
 

Poradce –Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost s MAS 

MAS Brána do Českého ráje, o.s. předloţila Smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost 

v roce 2011 v celkové výši 16 200,- Kč 

Obce nemají ke uzavření smlouvy  výhrady. 

 

11/ Usnesení 

Shromáţdění zástupců schvaluje (přítomno 6 členských obcí): 

 a)  rozpočtové opatření č. 1/2011                        ( 6 hlasů ano) 
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b) úhradu revizní zprávy zpracované p. Beranem (mobilní stánek na Táboře)  

                                                            (6 hlasů ano) 

      c)  výši finančního příspěvku na jedno dítě ve výši 15,- Kč při konání akce: Děti vítají  

                        jaro                                (6 hlasů ano) 

            d) úhradu ztráty z provozu sezónního informačního střediska KIS Lomnice nad  

                Popelkou na základě předloţeného vyúčtování projektu        (6 hlasů ano) 

            e) podanou ţádost na akci: Poradenská činnost v MR Tábor o celkových nákladech              

                119 000,- Kč                                                                           ( 6 hlasů ano) 

            f) příjem dotace na pořádání 8. ročníku miniveletrhu CR v Lomnici nad Popelkou 

        ( 6 hlasů ano) 

            g) darovací smlouvu s Městem Ţeleznice  na převod parkovací plochy před hřbitovem (104  

                 m2) realizované  na p.p.č. 895/11 v k.ú. Ţeleznice v celkové hodnotě 204 000,00 Kč. 

        ( 6 hlasů ano) 

             h) Dohodu o pracovní činnosti – správa a údrţba velkokapacitního stanu včetně           

                 zařízení uzavřenou s Janem Šimůnkem, bytem Lomnice nad Popelkou a s Petrem  

                 Šimůnkem, bytem Lomnice nad Popelkou.  Dohody budou účinné od 1.4.2011 do           

31.12.2011. ( 6 hlasů ano)  

             ch) Dohody o hmotné odpovědnosti za velkokapacitní stan o rozměrech 20x10 m,  

                    elektrocentrálu ITC power  GG3100L, 4 ks LED diodových  svítidel Fortuna  

                    127LED včetně rozvodů, plynové topidla G 250 E v.č. 06105524 uzavřené                    

                    s Janem Šimůnkem, bytem Lomnice nad Popelkou a s Petrem Šimůnkem, bytem   

                   Lomnice nad Popelkou.                                      ( 6 hlasů ano) 

               i) Smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2011 s MAS Brána do Českého 

                   ráje, o.s.       ( 6 hlasů ano) 

 

Shromáţdění zástupců bere na vědomí: 

přípravu projektu „Děti vítají jaro“ 

 

Shromáţdění zástupců neschvaluje: 

      - ţádný bod zasedání 

 

 

12/ Závěr 

Zasedání MR Tábor bylo ukončeno v 17,10 hod. 

Zasedání shromáždění zástupců MR Tábor se uskuteční dne 19.5.2011 od 15,00 hodin 

v Bradlecké Lhotě. 

 

 

 

 

……………………..     ….………………….                .…………………… 

    Jiří Kazda        Drahuše Hercíková       Vladimír Mastník 

    ověřovatel           ověřovatel                předseda 

 

 

 

Zapsala : Jarmila Lásková Soldátová 

     tel. č. 493 535043,  e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com 


