
USNESENÍ  
 

Z Valné hromady SOTM, konané dne 20. prosince 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 – Milada Drahošová, Václav Tměj 
4. rozpočtové změny č. 9/2016, a č. 10/2016 
5. návrh na vyřazení neprodejného zboží 
6. přijetí dotace z rozpočtových prostředků PK na podporu činnosti a provozu 

turistického informačního centra ve výši 17 590,00 Kč a smlouvu o poskytnutí dotace 
č. OR/16/24498  z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních 
center v Pardubickém kraji“ 

7. Podání žádosti o dotaci do OPZ na realizaci projektu „Vytvoření nových pracovních 
míst v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 

8. členské příspěvky na rok 2017 ve výši 70 Kč na obyvatele 
9. návrh rozpočtu na rok 2017 
10. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč TEPLOTECHNA Ostrava a.s., 

IČ: 451 93 771 s nejnižší nabídkovou cenou 380 571, 04 Kč včetně DPH v rámci 
veřejné zakázky „Rekonstrukce rozhledny Terezky“ a pověřuje předsedu podpisem 
smlouvy o dílo 

 
Valná hromada bere na vědomí: 

 

1. kontrolu úkolů z minulých usnesení 
2. hospodaření DSO k 30. 11. 2016 
3. plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2016 
4. zprávu o dílčím přezkoumání DSO  
5. zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce rozhledny 

Terezky“ (zpráva je přílohou zápisu) 
6. podání žádostí o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního 

ruchu v PK“ na rok 2017 a ukládá ředitelce svazku zjistit možnosti a cenovou 
kalkulaci na obnovu domečku u Toulovcovy rozhledny včetně solárního panelu 

7. zprávu o činnosti svazku v roce 2016 
8. různé (návštěvnost rozhleden, webové stránky, EET) 

 
Usnesení bylo na závěr zkonzultováno a schváleno všemi hlasy přítomných zástupců obcí. 
Usnesení je přílohou zápisu. 
 
 
V Proseči dne 20. 12. 2016    MMMMMMMMMMMMM.. 
        Jan Macháček 
        předseda SOTM 


