
Zápis č. 3/2016 
Z Valné hromady SOTM, konané 23. června 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 23. června 2016 proběhlo 
v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, předseda svazku. 

Program: 
1. Kontrola úkolů z minulých usnesení 
2. Závěrečný účet SOTM za rok 2015 
3. Přijetí dotace na realizaci akce „Obnova rozcestníků, značení turistických cílů a 

směrových šipek v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 150 000 Kč z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje a schválení smlouvy o poskytnutí 
dotace, evidenční číslo smlouvy: OR/16/21877 

4. Přijetí dotace na realizaci akce „Webkamery a meteostanice v mikroregionu 
Toulovcovy Maštale“ ve výši 30 000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického 
kraje a schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: 
OR/16/21876 

5. Přijetí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Úprava veřejných 
prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“ z Programu 
obnovy venkova a schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční č. 
OŽPZ/16/22301 

6. Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 

7. Rozpočtové změny 
8. Podání žádostí o dotaci do programu Podpora budování infrastruktury cestovního 

ruchu v Pardubickém kraji na realizaci akce „Oprava rozhledny Terezky“ a „Pořízení 
stojanů na kola do členských obcí a na turisticky atraktivní místa mikroregionu 
Toulovcovy Maštale“ 

9. Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora činnosti a provozu turistických 
informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 2016  

10. Merida Cyklo Maštale 2016 
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: Luboš Šplíchal, František Bartoš  
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu: František Zavoral, Milada Drahošová 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy. 
 
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. Závěrečný účet SOTM za rok 2015 
Valné hromadě Sdružení obcí Toulovcovy Maštale byl předložen ke schválení „Závěrečný účet 
SOTM za rok 2015“ /viz příloha zápisu/. Jsou v něm shrnuty celoroční výsledky hospodaření 
předchozího roku, které byly přezkoumány kontrolní skupinou  z krajského úřadu dne 14. 9. 2015 a 
25. 5. 2016. Závěrem kontroly byl výrok:  „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) 
z.č. 420/2004 Sb.)“ 
Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet za rok 2015 včetně 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 a to bez výhrad. 

Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
3. Přijetí dotace na realizaci akce „Obnova rozcestníků, značení turistických cílů a 
směrových šipek v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 150 000 Kč z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje a schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo 
smlouvy: OR/16/21877 
SOTM obdrželo dotaci na realizaci projektu „Obnova rozcestníků, značení turistických cílů a 
směrových šipek v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 150 000 Kč z rozpočtových 
prostředků Pardubického.  
Valná hromada schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu „Obnova rozcestníků, značení 
turistických cílů a směrových šipek v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ a smlouvu o poskytnutí 
dotace, evidenční číslo smlouvy: OR/16/21877, smlouva je přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

4. Přijetí dotace na realizaci akce „Webkamery a meteostanice v mikroregionu Toulovcovy 
Maštale“ ve výši 30 000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje a schválení 
smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OR/16/21876 
SOTM obdrželo dotaci na realizaci projektu „Webkamery a meteostanice v mikroregionu 
Toulovcovy Maštale“ ve výši 30 000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Realizací 
projektu budou na rozhlednu Terezku, Borůvku a na školu v Budislavi umístěny kvalitní 3MPx IP 
webkamery, které budou zajišťovat přenos obrazu každé 3 vteřiny a meteostanice, které budou 
zobrazovat na WEB údaje o aktuálním počasí v dané oblasti. 
Valná hromada schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu „Webkamery a meteostanice v 
mikroregionu Toulovcovy Maštale“ a smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: 
OR/16/21876, smlouva je přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
5. Přijetí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Úprava veřejných prostranství v 
členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“ z Programu obnovy venkova a 
schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční č. OŽPZ/16/22301 
SOTM obdrželo dotaci na realizaci projektu „Úprava veřejných prostranství v členských obcích 
mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 300 000 Kč z Programu obnovy venkova. Realizací 
projektu budou upravena veřejná prostranství v členských obcích mikroregionu. 
Valná hromada schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu „Úprava veřejných prostranství v 
členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“ a smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční č. 
OŽPZ/16/22301, smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
 
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
 



6. Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 

Valné hromadě byla předložena smlouva o mimořádném členském příspěvku mezi SOTM a 
jednotlivými členskými obcemi na dokrytí nákladů dotace z POV 2016 na realizaci dílčích akcí 
v jednotlivých obcích v rámci realizace projektu „Úprava veřejných prostranství v členských obcích 
mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 

Valná hromada schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku. Smlouva je 
přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
 
7. Rozpočtové změny 
Valné hromadě byly předloženy ke schválení rozpočtové změny č. 2/2016 (neinvestiční dotace Pkr 
z POV na rok 2016: „Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy 
Maštale“), 3/2016 (neinvestiční dotace z rozpočtu Pkr: „Obnova rozcestníků, značení turistických 
cílů a směrových šipek v mikroregionu Toulovcovy Maštale“) a 4/2016 (neinvestiční dotace z 
rozpočtu Pkr: „Webkamery a meteostanice v mikroregionu Toulovcovy Maštale“) – viz příloha 
zápisu.   
Valná hromada schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016. 
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0 
Valná hromada schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2016. 
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0 
Valná hromada schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2016. 
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

8. Podání žádostí o dotaci do programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji na realizaci akce „Oprava rozhledny Terezky“ a „Pořízení stojanů na 
kola do členských obcí a na turisticky atraktivní místa mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 
Ředitelka svazku informovala přítomné o vyhlášení mimořádné výzvy pro podávání žádostí o 
dotaci do programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. 
Informace o připravovaných projektech byly rozeslány emailem.  
Valná hromada schvaluje podání žádostí o dotaci do programu Podpora budování infrastruktury 
cestovního ruchu v Pardubickém kraji na realizaci akce „Oprava rozhledny Terezky“ a „Pořízení 
stojanů na kola do členských obcí a na turisticky atraktivní místa mikroregionu Toulovcovy 
Maštale“ 

Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

9. Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora činnosti a provozu turistických 
informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 2016  
Ředitelka svazku informovala přítomné, že v období od 1. 7. 2016 do 27. 7. 2016 budou přijímány 
žádosti o dotaci do programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v 
Pardubickém kraji“ pro rok 2016. Program je určen na podporu aktivit turistických informačních 
center na území Pardubického kraje.  
Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci do programu „Podpora činnosti a provozu 
turistických informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 2016 
Valná hromada ukládá ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci a pověřuje 
předsedu svazku jejím podpisem. 

Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

 



10. Merida Cyklo Maštale 2016 
Ředitelka svazku informovala přítomné o proběhlých cyklozávodech. 16. ročník se uskutečnil 11. 
6. 2016. Závodu se zúčastnilo 1091 závodníků. Byly připraveny nové tratě, které závodníci velmi 
kladně hodnotili. Počasí bylo ideální. Bylo více úrazů, ale nic vážného, pouze běžné úrazy bikerů. 
Zároveň ředitelka poděkovala za spolupráci hasičům z členských obcí, kteří při akci vypomáhali. 
Vyúčtování akce bude předloženo na následující VH, v tuto chvíli ještě probíhají platby faktur, 
proplácení dokladů.  
Valná hromada bere na vědomí informaci k akci Merida Cyklo Maštale 2016. 
 
 
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 23. 6. 2016 
 
Předseda svazku:   TTTTTTTTTTTTT 
 
Ověřovatelé zápisu:   TTTTTTTTTTTTT 
 

TTTTTTTTTTTTT         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zapsala: Lucie Oherová 
 
 


