
Zápis č. 1/2017 
Z Valné hromady SOTM, konané 16. března 2017 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 16. března 2017 proběhlo 
v době od 17:00 hodin do 19:30 hodin. Jednání zahájila a řídila Lucie Oherová, ředitelka svazku. 

Program: 
1. Volba orgánů SOTM – předseda, dozorčí rada 
2. Kontrola úkolů z minulých usnesení 
3. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 
4. Hospodaření DSO za rok 2016 
5. Závěrečný účet DSO včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2016 
6. Zpráva o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2016 
7. Nové povinnosti členských obcí DSO ve vztahu k novele z.č. 250/2000 Sb. a  z.č. 

24/2017 Sb. 
8. EET 
9. Partnerská smlouva o spolupráci při Cyklo Maštale 2017 s městem Proseč 
10. Merida Cyklo Maštale 2017 
11. Podání žádosti o záštitu hejtmana PK a podporu PK na akci Cyklo Maštale 2017 
12. Účast SOTM na veletrhu Region Propag v Pardubicích ve dnech 24 – 26. 3. 2017 
13. Novohradský sraz veteránů 
14. Různé (nové propagační materiály, svatba na rozhledně, projekty, web) 
15. 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: Václav Tměj, Vladko Beneš 
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy 
Volba ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Pechanec, František Zavoral 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy. 
  
1. Volba orgánů SOTM – předseda, dozorčí rada 
Valná hromada provedla volbu předsedy a dozorčí rady z důvodu vypršení mandátu těmto 
orgánům SOTM. Předseda a dozorčí rada je dle stanov SOTM volena na 4 roky. 
 
Valná hromada volí předsedu svazku pana Bc. Jana Macháčka. 
Pro: 10, Zdržel se: 1, Proti: 0 
 
Valná hromada volí členy dozorčí rady ve složení Martin Olbrich, František Bartoš, Luboš Šplíchal, 
Jaromír Raba, František Zavoral. 
Všichni navržení členové byli schváleni všemi 11 hlasy přítomných. 



 
 
2. Kontrola dříve přijatých usnesení 
č. 2/2015 ředitelce SOTM dořešení přípojky NN na rozhledně Borůvce – nadále trvá 
č. 3/2016 Valná hromada ukládá ředitelce svazku zjistit možnosti a cenovou kalkulaci na 

obnovu domečku u Toulovcovy rozhledny včetně solárního panelu - splněno 

 
Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 
 
3. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016.  
Za rok 2016 byly vykázány výnosy ve výši 2.856.313,51 Kč, náklady činily 2.344.487,73 Kč, 
výsledek hospodaření před zdaněním = +511.825,78 Kč.  V tomto výsledku se promítá skutečnost, 
že v r. 2016 přijal svazek obcí 2 dotace z Pardubického kraje v celkové výši 450 tis. Kč, jejichž 
realizace bude uskutečněna v první polovině roku 2017. 
 
V souladu se z.č. 128/2000 Sb., § 84, odst.2, písm. b)  zákon o obcích v platném znění, schvaluje 
VH účetní závěrku DSO 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
4. Hospodaření DSO za rok 2016 
Dobrovolný svazek obcí vykazuje k datu 31. 12. 2016 tyto skutečnosti: 
Příjmy ve výši 2.808.634,29 Kč na rozpočet po změnách ve výši 2.805 tis. Kč, tj. plnění na 100,1 % 
a výdaje ve výši 1.982.153,92 Kč na rozpočet po změnách ve výši 2.000 tis. Kč, tj. plnění na 99,1 
%. Do příjmové stránky rozpočtu se pozitivně promítly přijaté dotace, které v roce 2016 obdržel 
svazek ve výši 817.590 Kč, členské příspěvky obcí ve výši 454.518 Kč. V této částce jsou zahrnuty 
běžné členské příspěvky obcí + mimořádné členské příspěvky (spoluúčast obcí na POV) + 
příspěvek města Proseč za provozování Muzea dýmek v r. 2016.   Část přijatých dotací ve výši 
450 tis. Kč bude čerpána až v první polovině roku 2017. Příjmy z vlastní činnosti (ubytovna, 
rozhledny, prodej zboží, reklama, cyklozávody, pronájmy) činily 1.436.525,99 Kč, je to o cca 9 % 
méně než vykázala turistická sezóna 2015.  
V nákladech je zahrnut běžný provoz a čerpání 4 přijatých dotací (CM2016, POV, podpora TIC 
a webkamery) včetně povinné spoluúčasti svazku. Čtvrtletně dochází k umoření jistiny přijaté 
půjčky v roce 2015, od počátku roku zaplaceno 100 tis. Kč. 
Podrobnější informace o příjmech a výdajích dle jednotlivých činností DSO za rok 2016 – viz 
příloha č. 1. 
Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2016 = 1.570.400,02 Kč, zůstatek 
jistiny na přijatém úvěru byl 419.340 Kč. 

Valná hromada bere na vědomí hospodaření DSO za rok 2016. 
 
5. Závěrečný účet DSO včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 
Členské obce byly seznámeny s obsahem závěrečného účtu DSO za rok 2016 při jeho vyvěšení 
na úředních deskách jednotlivých členských obcí, které bylo provedeno v souladu s § 39, odst. 6 
zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Přílohou 
závěrečného účtu je i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku“ za rok 2016. Závěr 
kontroly: nebyly shledány chyby a nedostatky. 
 
Valná hromada schvaluje závěrečný účet DSO Sdružení obcí Toulovcovy Maštale za rok 2016, 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ze dne 8. 2. 2017 a vyslovuje souhlas s 
celoročním hospodařením DSO za rok 2016 a to bez výhrad. 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



6. Zpráva o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2016 
Inventarizace majetku byla provedena 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 soupisy a na závěr „Inventarizační zpráva“.  Hodnota majetku DSO činila k 31. 12. 2016  
10.302.635,92 Kč. 
 
Valná hromada schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2016. 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
7. Nové povinnosti členských obcí DSO ve vztahu k novele z.č. 250/2000 Sb. a  z.č. 24/2017 
Sb. 
Nabytím účinnosti novely z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 
z. č. 24/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti   dnem  21.02. 2017 jsou členské obce svazku obcí  
povinny zveřejňovat na svých úředních deskách (elektronická forma) tyto dokumenty: 

� střednědobý výhled rozpočtu (doposud rozpočtový výhled) 
� pravidla rozpočtového provizoria 
� rozpočet 
� rozpočtová opatření 
� závěrečný účet 

Místo a lhůty k vyvěšení jsou uvedeny v přiložené tabulce (příl. č. 2). Na pevných úředních 
deskách se zveřejní odkaz, kde jsou tyto dokumenty vyvěšeny elektronicky a kde je možné do nich 
nahlédnout v listinné formě. 
Dokumenty schválené před nabytím účinnosti této novely je nutné zveřejnit do 23. 03.2017 na 
úředních deskách členských obcí a současně na webu DSO. Příslušné dokumenty byly všem 
členským obcím zaslány k vyvěšení emailem. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k nové povinnosti členských obcí DSO ve vztahu k 
novele z. č. 250/2000 Sb. a  z. č. 24/2017 Sb. 
 
8. EET 
Předseda a účetní svazku informovali přítomné o podniknutých krocích pro získání informací o 
EET ve vztahu k DSO. Navrženo bylo vyčkat do měsíce května. Do té doby nebude SOTM 
prodávat žádné zboží. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k EET. 

9. Partnerská smlouva o spolupráci při Cyklo Maštale 2017 s městem Proseč 
Ředitelka svazku informovala přítomné o partnerské smlouvě o spolupráci při akci Cyklo Maštale 
2017 s městem Proseč. 
 
Valná hromada schvaluje partnerskou smlouvu o spolupráci při konání akce „Cyklo Maštale 2017“ 
uzavřenou mezi SOTM a městem Proseč, smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
10. Merida Cyklo Maštale 2017 
Ředitelka svazku informovala přítomné o průběhu příprav na akci Merida Cyklo Maštale 2017 a 
požádala starosty členských obcí o spolupráci místních hasičských sborů, jako tomu bylo 
v předešlých letech. Termín konání akce je 3. 6. 2017, hlavním partnerem akce je Merida, 
Bikesport Chrudim a Dipro Proseč. V současné době probíhá komunikace s dalšími partnery.  
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k akci Merida Cyklo Maštale 2017. 



 
11. Podání žádosti o záštitu hejtmana PK a podporu PK na akci Cyklo Maštale 2017 
Ředitelka svazku informovala přítomné o podané žádosti o podporu PK a záštitu hejtmana PK na 
akci Merida Cyklo Maštale 2017. 
 
Valná hromada schvaluje podání žádosti o záštitu hejtmana PK a podporu PK na akci Cyklo 
Maštale 2017. 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
12. Účast SOTM na veletrhu Region Propag v Pardubicích ve dnech 24 – 26. 3. 2017 
Ředitelka svazku informovala přítomné o plánované účasti SOTM na veletrhu Region Propag v 
Pardubicích ve dnech 24 – 26. 3. 2017. Informovala přítomné, že lze dodat propagační materiály 
členských obcí pro společnou propagaci na akci. Jedná se o zpoplatněnou propagaci, kdy SOTM 
obdrželo 50% slevu z vystavovaného prostoru z podpory radního PK René Živného.  
 

Valná hromada bere na vědomí informaci k účasti SOTM na veletrhu. 
 

13. Novohradský sraz veteránů 
Starosta obce Nové Hrady informoval přítomné o přípravách dalšího ročníku Novohradského srazu 
veteránů, který se uskuteční 8. 7. 2017. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k akci Novohradský sraz veteránů. 
 
14. Různé (nové propagační materiály, svatba na rozhledně, projekty, web) 
Ředitelka svazku informovala přítomné o nových propagačních materiálech SOTM pro sezónu 
2017. Připraven je nový cykloprůvodce a turistické okruhy a naučné stezky v mikroregionu. Dále 
informovala o svatbě, která se bude konat na rozhledně Borůvka 29. 4. 2017, o průběhu realizace 
projektů – oprava značení cyklotras, oprava rozhledny Terezky. Administrativní pracovnice 
seznámila přítomné s novým webem SOTM, který bude spuštěn v následujících dnech. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k různé. 
 
15. 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 16. 3. 2017 
 
Předseda svazku:   XXXXXXXXXXXXX 
 
Ověřovatelé zápisu:   XXXXXXXXXXXXX 
 

XXXXXXXXXXXXX         
 
 
 
 
 

 
zapsala: Lucie Oherová 


