
USNESENÍ  

 
Z Valné hromady SOTM, konané dne 22. září 2016 v 17.00 hodin 

v budově sídla SOTM 
 

Přítomni:    dle prezenční listiny 
 
Valná hromada schvaluje: 

 

1. program Valné hromady dle přílohy zápisu 
2. členy návrhové komise – Jaromír Raba, Tomáš Pechanec 
3. ověřovatele zápisu – Martin Olbrich, Vladko Beneš 
4. Rozpočtové změny č. 7/2016, a č. 8/2016 
5. Rozpočtový výhled na obd. r. 2017 až 2020 
6. Vnitřní směrnice DSO /zapracování současných účetních postupů a nové legislativy 

do vnitřních norem/ 
7. Přijetí dotace na realizaci akce „Oprava rozhledny Terezka“ ve výši 300 000 Kč z 

programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II a 
smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OR/16/23426 a pověřuje 
předsedu a ředitelku SOTM realizací přípravných prací a organizací výběrového 
řízení na zhotovitele stavby 

8. Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2017 na projekt 
„Úprava veřejného prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 
a ukládá ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci a pověřuje předsedu 
svazku jejím podpisem 

 
Valná hromada bere na vědomí: 

 

1. Kontrolu úkolů z minulých usnesení 
2. Hospodaření DSO k 31. 08. 2016 
3. Rozpočtové změny č. 5/2016 a č. 6/2016 
4. Vyúčtování Merida Cyklo Maštale 2016 
5. Nepodpoření žádosti o dotaci na akci „Pořízení stojanů na kola do členských obcí a 

na turisticky atraktivní místa mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 
6. Informaci k realizaci POV 2016 
7. Informaci k realizaci projektů „Obnova rozcestníků, značení turistických cílů a 

směrových šipek v mikroregionu Toulovcovy Maštale“, „Webkamery a meteostanice v 
mikroregionu Toulovcovy Maštale“, „Oprava rozhledny Terezka“. 

8. Informaci k akci Novohradský sraz veteránů 
9. Informaci k rozhlednám (návštěvnost, příjmy, obsluha rozhleden a provozní doba) 
10. Informaci k různé (rámy na velké venkovní mapy, webové stránky, kalendář) 

 
Usnesení bylo na závěr zkonzultováno a schváleno všemi hlasy přítomných zástupců obcí. 
Usnesení je přílohou zápisu. 
 
 
V Proseči dne 22. 9. 2016    JJJJJJJJJJJJJ.. 
        Jan Macháček 
        předseda SOTM 


