
Zápis č. 2/2016 
Z Valné hromady SOTM, konané 5. května 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 5. května 2016 proběhlo 
v době od 17:00 hodin do 18:30 hodin. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, předseda svazku. 

Program: 
1. Kontrola úkolů z minulých usnesení 
2. Hospodaření DSO k 30. 4. 2016 
3. Přijetí dotace na přípravu a realizaci akce Cyklo Maštale 2016 
4. Schválení smlouvy poskytnutí dotace č. KH/2016/21582 na akci Cyklo Maštale 2016 
5. Rozpočtová změna 
6. Merida Cyklo Maštale 2016 
7. Novohradský sraz veteránů 
8. Různé (nová pracovnice TIC, zahájení turistické sezóny, rozhledny, nové webové 

stránky SOTM, kalendáře, POV) 
9. 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: František Bartoš, Milada Drahošová 
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 
Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovatelé zápisu: František Zavoral, Vladko Beneš 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni 9 hlasy, 1 se zdržel. 
 
1. Kontrola dříve přijatých usnesení 

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

Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 
 

2. Hospodaření DSO k 30. 4. 2016 

Účetní svazku informovala přítomné o hospodaření DSO. V účetnictví svazku jsou k datu 30. 
4.2016 vykázány následující skutečnosti: Příjmy byly na schválený rozpočet 1.560 tis. Kč 
dosaženy ve výši 580. 834,19 Kč, příjmy po konsolidaci 480.834,19 Kč, tj. čerpání ke schválenému 
rozpočtu ve výši 30,8 %. Turistická sezóna je teprve na svém počátku, a tato skutečnost se 
projevuje i do vykázaných položek rozpočtu. V příjmové části rozpočtu tvoří převážnou část úhrada 
členských příspěvků od jednotlivých členských obcí svazku. Výdaje byly na schválený rozpočet 
1.460 tis. Kč čerpány ve výši 358.656,80 Kč, výdaje po konsolidaci 258.656,80 Kč, což představuje 
plnění ke schválenému rozpočtu ve výši 17,7 %.  V prvních měsících roku 2016 byly financovány 
běžné provozní výdaje související s chodem sdružení. Zůstatek finančních prostředků na běžných 
účtech svazku vykazuje k 30. 4.2016 částku 1.091.297,04 Kč. Výše zůstatku nesplacené jistiny na 
úvěrovém účtu u ČS činí 494. 340,36 Kč. 
Valná hromada bere na vědomí informaci k hospodaření svazku k 30. 4. 2016. 

 
 



3. Přijetí dotace na přípravu a realizaci akce Cyklo Maštale 2016 

SOTM obdrželo dotaci na přípravu a realizaci akce Cyklo Maštale 2016 ve výši 20 000 Kč. 
Zároveň byla akci udělena záštita hejtmana Pk Martina Netolického. 
Valná hromada schvaluje přijetí dotace na přípravu a realizaci akce Cyklo Maštale 2016 

Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

4. Schválení smlouvy poskytnutí dotace č. KH/2016/21582 na akci Cyklo Maštale 2016 

Valná hromada schvaluje smlouvy poskytnutí dotace č. KH/2016/21582 na akci Cyklo Maštale 
2016, smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
 
Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
5. Rozpočtová změna 

Valné hromadě byla předložena ke schválení rozpočtová změna č. 1/2016 - poskytnutí  
neinvestiční dotace na sportovní akci „Cyklo Maštale 2016“: její příjem + čerpání – viz příloha 
zápisu.   
Valná hromada schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016. 
 
Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
6. Merida Cyklo Maštale 2016 

Předseda svazku informoval přítomné o průběhu příprav na akci Merida Cyklo Maštale 2016 a 
požádal starosty členských obcí o spolupráci místních hasičských sborů, jako tomu bylo 
v předešlých letech. 
Valná hromada bere na vědomí informaci k akci Merida Cyklo Maštale 2016. 
 
7. Novohradský sraz veteránů 

Starosta obce Nové Hrady informoval přítomné o přípravách dalšího ročníku Novohradského srazu 
veteránů, který se uskuteční 9. 7. 2016. 
Valná hromada bere na vědomí informaci k akci Novohradský sraz veteránů. 
 
8. Různé (nová pracovnice TIC, zahájení turistické sezóny, rozhledny, nové webové stránky 

SOTM, kalendáře, POV) 

Předseda svazku informoval přítomné o nové pracovnici SOTM, o její pracovní náplni. Ta následně 
informovala přítomné o zahájení turistické sezóny, provozu rozhleden, o brigádnících na 
rozhledny, o nových webových stránkách, které připravujeme z důvodu napadení hackery. 
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 5. 5. 2016 
 
Předseda svazku:   PPPPPPPPPPPPP 
 
Ověřovatelé zápisu:   PPPPPPPPPPPPP 
 

PPPPPPPPPPPPP     
 

zapsala: Lucie Oherová 


