
Zápis č. 1/2016 
Z Valné hromady SOTM, konané 9. února 2016 v 17.00 hodin v sídle SOTM 

 
Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina 
zástupců obcí, je tedy usnášení schopná. 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
Jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale konané 9. února 2016 proběhlo v době 
od 17:00 hodin do 18:30 hodin. Jednání zahájila a řídila Lucie Oherová, ředitelka svazku. 

Program: 
1. Kontrola úkolů z minulých usnesení 
2. Hospodaření DSO k 31. 12. 2015 
3. Schválení účetní závěrky za rok 2015 
4. Rozpočtová změna v roce 2015 
5. Zpráva o provedené inventarizaci majetku k datu 31. 12. 2015 
6. Darovací smlouva mezi SOTM a obcí Budislav na kemp Budislav 
7. Smlouva o zajištění provozu Muzea dýmek mezi SOTM a městem Proseč 
8. Partnerská smlouva o spolupráci při pořádání akce „Cyklo Maštale 2016“ 
9. Aktualizace strategického plánu SOTM 
10. Různé (cyklisté vítáni – certifikace, zařazení TIC Maštale mezi prodejní místa 

společnosti Ticketportal, zřízení datové schránky SOTM) 
11. Schválení návrhu na usnesení 

 
 
Schválení programu Valné hromady 

Přednesený návrh na program Valné hromady byl bez připomínek a doplnění schválen všemi 
hlasy.  
Volba návrhové komise 

Návrhová komise: Tomáš Pechanec, Martin Olbrich 
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 
Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovatelé zápisu: Bohumil Nešpor, Jaromír Raba 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy. 
 
1. Kontrola dříve přijatých usnesení 

č. 1/2015 ředitelce SOTM dořešení majetkových vztahů u projektu kemp Budislav - splněno 

č. 2/2015 ředitelce SOTM dořešení přípojky NN na rozhledně Borůvce – nadále trvá 

č. 4/2015 ředitelce SOTM zpracovat žádosti o dotaci do programu „Podpora budování 
infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2016 - splněno 

Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 
 

2. Hospodaření DSO k 31. 12. 2015 

Účetní svazku informovala přítomné o hospodaření DSO. 
Dobrovolný svazek obcí vykazuje k datu 31. 12. 2015: skutečné příjmy ve výši 5.694.067,48 Kč na 
rozpočet po změnách ve výši 5.690 tis. Kč, tj. plnění na 100,1 % a skutečné výdaje ve výši 
5.935.829,87 Kč na rozpočet po změnách ve výši 5.950 tis. Kč, tj. plnění na 99,8 %. 
Do příjmové stránky rozpočtu se pozitivně promítly přijaté dotace, které v roce 2015 obdržel 
svazek ve výši 4.127.071,76 Kč. Příjmy z vlastní činnosti činily 1.766.995,72 Kč a oproti roku 2014 
byly o 17 % navýšeny. Na tomto výsledku se podílí nárůst tržeb z ubytovny a znovuotevření 
Toulovcovy rozhledny po rekonstrukci.  



Výdajovou stránku rozpočtu ovlivnily náklady spojené s rekonstrukcí Toulovcovy rozhledny, na jejíž 
opravu byla profinancována částka 979.604 Kč, z toho 200 tis. Kč poskytl formou dotace Pkr, 
částka 594. 340 Kč byla hrazena z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a 185. 264 Kč byly 
dofinancovány z vlastních zdrojů. Stav finančních prostředků na účtech SOTM k 31. 12. 2015 = 
894.119,65 Kč, zůstatek jistiny na přijatém úvěru byl 519.340 Kč. Kromě uhrazených splátek jistiny 
úvěru ve výši 75 tis. Kč  SOTM vrátilo městu Proseč poskytnutou finanční výpomoc z r. 2014 ve 
výši 364.500 Kč, kterou byl předfinancován projekt „Obnova nevyužité plochy k trávení volného 
času turistů, spolků, organizací a občanů“. 
Podrobnější informace o příjmech a výdajích dle jednotlivých činností DSO za rok 2015 – viz 
příloha. 
Valná hromada bere na vědomí informaci k hospodaření svazku k 31. 12. 2015. 

 
3. Schválení účetní závěrky za rok 2015 

V souladu se z. č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b)  zákon o obcích v platném znění, schvaluje 
VH účetní závěrku DSO. Za rok 2015 byly vykázány výnosy ve výši 5.457.014,67 Kč, náklady činily 
5.189.537,22 Kč, výsledek hospodaření +267.477,45 Kč.  V tomto výsledku se promítá skutečnost, 
že v r. 2015 byl realizován projekt na pořízení kompostérů, který ovlivnil stranu výnosů i stranu 
nákladů v hodnotě necelé 3 milióny Kč.  
Valná hromada schvaluje účetní závěrku DSO za rok 2015 včetně výsledku hospodaření DSO za 
rok 2015 v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o 
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 
Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

4. Rozpočtová změna v roce 2015 

Valné hromadě byla předložena ke schválení rozpočtová změna č. 12 – viz příloha zápisu.  Změna 
zahrnuje zejména úpravu položek rozpočtové skladby v souvislosti se zaúčtováním dotace na 
kompostéry a její čerpání a dále upravuje příjmovou část rozpočtu. 
Valná hromada schvaluje rozpočtovou změnu č. 12. 
Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

5. Zpráva o provedené inventarizaci majetku k datu 31. 12. 2015 

Inventarizace majetku byla uskutečněna v souladu se všemi zákonnými normami. Byl vyhotoven 
plán inventur včetně stanovení členů inventarizačních komisí, jejich proškolení, stanovení termínů 
vlastního provedení inventur a termínu odevzdání k zaúčtování. Byl inventován veškerý majetek, 
pohledávky i závazky v členění podle účtů směrné účetní osnovy. Byly vypracovány jednotlivé 
inventurní zápisy a na závěr „Inventarizační zpráva“.  Ústřední inventarizační komise předkládá VH 
ke schválení „Návrh na likvidaci poškozeného a již neupotřebitelného majetku – viz příloha zápisu. 
Hodnota majetku DSO činila k 31. 12. 2015  9.782.205,09 Kč.  
Valná hromada bere na vědomí informaci k provedené inventarizaci majetku k datu 31. 12. 2015. 
Valná hromada schvaluje návrh na likvidaci majetku. 
Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
6. Darovací smlouva mezi SOTM a obcí Budislav na kemp Budislav 

Ředitelka svazku informovala přítomné o darovací smlouvě mezi SOTM a obcí Budislav na kemp 
Budislav. 
Valná hromada schvaluje darovací smlouvu mezi SOTM a obcí Budislav na kemp Budislav, 
smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



7. Smlouva o zajištění provozu Muzea dýmek mezi SOTM a městem Proseč 

Ředitelka svazku informovala přítomné o smlouvě o zajištění provozu Muzea dýmek mezi SOTM a 
městem Proseč. 
Valná hromada schvaluje smlouvu o zajištění provozu Muzea dýmek mezi SOTM a městem 
Proseč, smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
8. Partnerská smlouva o spolupráci při Cyklo Maštale 2016 s městem Proseč 

Ředitelka svazku informovala přítomné o partnerské smlouvě o spolupráci při akci Cyklo Maštale 
2016 s městem Proseč. 
Valná hromada schvaluje partnerskou smlouvu o spolupráci při konání akce „Cyklo Maštale 2016“ 
uzavřenou mezi SOTM a městem Proseč, smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

9. Aktualizace strategického plánu SOTM 

Předseda svazku informoval přítomné o strategickém dokumentu SOTM a fázi jeho zpracování. Na 
následující VH bude předložena 1. verze tohoto dokumentu. Předseda bude při zpracování 
dokumentu jednat se starosty jednotlivých členských obcí individuálně. 
Valná hromada bere na vědomí informaci k aktualizaci strategického plánu SOTM 

 
 
10. Různé (cyklisté vítáni – certifikace, zařazení TIC Maštale mezi prodejní místa společnosti 

Ticketportal, zřízení datové schránky SOTM) 

Ředitelka svazku informovala přítomné o certifikaci turistické ubytovny Toulovec a Muzea dýmek 
certifikátem „Cyklisté vítáni“. 
Dále informovala o nové službě, kterou bude SOTM provozovat. Bude zařazeno mezi prodejní 
místa vstupenek na sportovní, kulturní a společenské akce společnosti Ticketportal. 
Dále informovala přítomné o zřízení datové schránky SOTM. 
Valná hromada bere na vědomí informaci k různé. 
 

11. Schválení usnesení 

Komise pro usnesení přednesla návrh na usnesení a provedla rekapitulaci usnesení, které bylo 
jednotlivě přijato a schvalováno po každém bodu programu. 
 
Přednesené usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 
 
V Proseči 9. 2. 2016 
 
Předseda svazku:   SSSSSSSSSSSSS 
 
Ověřovatelé zápisu:   SSSSSSSSSSSSS 
 

SSSSSSSSSSSSS         
 
 
 

zapsala: Lucie Oherová 


