
Zápis č. 4/2016 
Z Valné hromady SOTM, konané 22. září 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 22. září 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. 08. 2016 
3. Rozpočtové změny 
4. Rozpočtový výhled na obd. r. 2017 až 2020 
5. Vnitřní směrnice DSO /zapracování současných účetních postupů a nové legislativy 

do vnitřních norem/ 
6. Merida Cyklo Maštale 2016 vyúčtování 
7. Přijetí dotace na realizaci akce „Oprava rozhledny Terezka“ ve výši 300 000 Kč z 

programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II 
a schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OR/16/23426 

8. Nepodpoření žádosti o dotaci na akci „Pořízení stojanů na kola do členských obcí a 
na turisticky atraktivní místa mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 

9. POV 2016 
10. Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2017 
11. Realizace projektů „Obnova rozcestníků, značení turistických cílů a směrových 

šipek v mikroregionu Toulocovy Maštale“, „Webkamery a meteostanice v 
mikroregionu Toulovcovy Maštale“, „Oprava rozhledny Terezka“ 

12. Novohradský sraz veteránů 
13. Rozhledny (návštěvnost, příjmy, obsluha rozhleden a provozní doba) 
14. Různé (rámy na velké venkovní mapy, webové stránky, kalendář) 
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: Jaromír Raba, Tomáš Pechanec 
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu: Martin Olbrich, Vladko Beneš 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy. 
 
1. Kontrola dříve přijatých usnesení 
č. 2/2015 ředitelce SOTM dořešení přípojky NN na rozhledně Borůvce – nadále trvá 
č. 1/2016 ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci do programu „Podpora 
činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 2016 
a pověřuje předsedu svazku jejím podpisem – splněno 
 
Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 



 
2. Hospodaření DSO k 31. 08. 2016 
Účetní DSO seznámila přítomné s výsledky hospodaření svazku k 31. 08. 2016. Dobrovolný 
svazek obcí vykazuje k uvedenému dni:  
  

 Rozpočet po změnách                                  

(UR)v Kč: 

Dosažená skutečnost 

v Kč: 

% čerpání: 

UR/skut. 

PŘÍJMY: 2.217.000 2.407.364,05 108,6 

VÝDAJE: 2.113.000  1.372.493,02  
65,0 

 

 
Přeplnění dosažených příjmů je dáno skutečností, že svazek obdržel dotaci od Pkr ve výši 300 tis. 
Kč a rozpočtové opatření k jejímu přijetí a čerpání bude schváleno až na této VH. Všechny ostatní 
přislíbené dotace v celkové výši  500 tis. Kč byly k 31.8.2016 poukázány na bank. účty svazku, 
jejich čerpání je prozatím minimální. To je i zdůvodněním konečných stavů bankovních účtů, které 
vykazují k datu 31. 8. 2016 zůstatek ve výši 1.878.990,68 Kč. Dosažené skutečnosti z vybraných 
provozních činností: 
- Ubytovna 121 tis. Kč,  
- Muzeum dýmek 57 tis. Kč, 
- Vstupné z rozhleden 306 tis. Kč 
- Prodej turist. zboží a občerstvení 172 tis. Kč, 
- Pronájmy prostor (kancelář MAS+umístěné zařízení na Borůvce + čp. 125) 61 tis. Kč, 
- Příjmy sportovní akce  Cyklo Maštale 2016 (startovné+reklama+sponz. dar ČS)  407 tis. Kč. 
 
Výdaje byly v uvedeném období čerpány zejména na běžný provoz.  Náklady spojené s čerpáním 
přiznaných dotací byly čerpány v minimální výši, hlavní čerpání se předpokládá v následujících 
měsících. 
Úvěr poskytnutý ČS na rekonstrukci Toulovc. rozhledny se splácí dle dohodnutých podmínek (25 
tis.Kč/Q) a zůstatek nesplacené jistiny činí k 31.8. 2016  469.340,36 Kč. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k hospodaření svazku k 31. 8. 2016. 

 
3. Rozpočtové změny 
Valné hromadě se předkládají na vědomí rozpočtová opatření č. 5 a č. 6 /viz příloha zápisu/ 
schválená předsedou svazku p. Bc. J. Macháčkem v období mezi konáním valných hromad DSO.  
Jsou v nich řešeny přesuny výdajových položek mezi závaznými ukazateli rozpočtu v návaznosti 
na dosažené skutečnosti. 
 
Dále byly Valné hromadě předloženy ke schválení rozpočtové změny č. 7 a 8 – viz příloha zápisu.  
Změny se týkají vyúčtování sportovní akce Cyklo Maštale 2016 (RO č. 7) a přijetí a část. čerpání 
dotace poskytnuté Pardubickým krajem na „Opravu rozhledny TEREZKA“ (RO č. 8). 
 
Valná hromada bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2016 a č. 6/2016 
Valná hromada schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2016. 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
Valná hromada schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2016. 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



4. Rozpočtový výhled na obd. r. 2017 až 2020 
V souladu s § 3, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl VH 
předložen k projednání a ke schválení „Rozpočtový výhled“ DSO na období roku 2017 až 2020. V 
roce 2017 se počítá s dokončením realizace dvou projektů, na něž byly dotace poskytnuty již v 
průběhu roku 2016. Dále jsou do rozpočtového výhledu kromě pravidelných příjmů a výdajů na 
provoz zakalkulovány splátky přijatého úvěru z ČS. K doplacení jistiny úvěru dojde k 31. 12. 2020. 
 
Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled na obd. r. 2017 až 2020 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
5. Vnitřní směrnice DSO /zapracování současných účetních postupů a nové legislativy do 
vnitřních norem/ 
Valné hromadě byl předložen návrh nového znění „Vnitřní směrnice o účetnictví a oběhu účetních 
dokladů“, který by nahrazoval již nevyhovující Vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů vydanou 
v roce 2002 a doplněnou třemi dodatky. Do nového vnitřního předpisu jsou zahrnuty nové postupy 
provádění účetních operací a aktuální legislativa. Změnou oproti stávajícímu předpisu je zavedení 
účtování o skladových zásobách (tj. turistické zboží, občerstvení a zásoby) s platností od 01. 01. 
2017 skladovou metodou B, tj. přes účet 504, přičemž pohyb zásob (příjmy + výdaje) musí být 
současně evidovány na skladové kartě ke každé jednotlivé skladové položce. 
 
Valná hromada schvaluje vnitřní směrnice DSO /zapracování současných účetních postupů a 
nové legislativy do vnitřních norem/ 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
6. Merida Cyklo Maštale 2016 vyúčtování 

Ředitelka svazku informovala přítomné o vyúčtování sportovní akce Merida Cyklo Maštale 2016. 
Celkové příjmy činily 534 426 Kč, celkové výdaje 434 020,10 Kč. Zisk z akce činil 100 405, 90, kdy 
50 200 Kč obdrží generální partner akce město Proseč na základě partnerské smlouvy a 50 200 
Kč obdrží SOTM. 

Valná hromada bere na vědomí vyúčtování akce Merida Cyklo Maštale 2016. Vyúčtování je 
přílohou tohoto zápisu. 

7. Přijetí dotace na realizaci akce „Oprava rozhledny Terezka“ ve výši 300 000 Kč z 
programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II a 
schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OR/16/23426 
SOTM obdrželo dotaci na realizaci projektu „Oprava rozhledny Terezka“ ve výši 300 000 Kč z 
programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II z rozpočtových 
prostředků Pardubického.  
Valná hromada schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu „Oprava rozhledny Terezka“ a 
smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OR/16/23426, smlouva je přílohou tohoto 
zápisu. Valná hromada pověřuje předsedu a ředitelku SOTM realizací přípravných prací a 
organizací výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

8. Nepodpoření žádosti o dotaci na akci „Pořízení stojanů na kola do členských obcí a na 
turisticky atraktivní místa mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 
Ředitelka svazku informovala přítomné o nepodpoření dotace na akci „Pořízení stojanů na kola do 
členských obcí a na turisticky atraktivní místa mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k nepodpoření žádosti o dotaci. 



 

9. POV 2016 
Ředitelka svazku informovala přítomné o průběhu realizace projektu z POV na rok 2016 a nutnosti 
dodání všech faktur nejpozději do 15. 11. 2016. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k POV 2016 
 
10. Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2017 na projekt „Úprava 
veřejného prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“  
Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2017 na 
projekt „Úprava veřejného prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 
a ukládá ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci a pověřuje předsedu svazku jejím 
podpisem 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
11. Realizace projektů „Obnova rozcestníků, značení turistických cílů a směrových šipek v 
mikroregionu Toulocovy Maštale“, „Webkamery a meteostanice v mikroregionu Toulovcovy 
Maštale“, „Oprava rozhledny Terezka“ 
Ředitelka svazku informovala přítomné o průběhu realizovaných projektů. U projektu „Obnova 
rozcestníků, značení turistických cílů a směrových šipek v mikroregionu Toulocovy Maštale“ 
probíhá v současné době mapování poškozeného značení. V průběhu zimy bude zadáno do 
výroby poškozené značení a na jaře 2017 bude osazeno nové značení. Projekt „Webkamery a 
meteostanice v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ je již zrealizován. U projektu „Oprava rozhledny 
Terezka“ probíhá v tuto chvíli zpracování projektové dokumentace, následovat bude výběrové 
řízení na zhotovitele. Samotná realizace bude probíhat na jaře 2017. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k realizovaným projektům. 
 
12. Novohradský sraz veteránů 
Starosta obce Nové Hrady informoval přítomné o proběhlé akci Novohradský sraz veteránů. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k akci. 
 
13. Rozhledny (návštěvnost, příjmy, obsluha rozhleden a provozní doba) 
Ředitelka svazku informovala přítomné o návštěvnosti na rozhlednách během letošní sezóny, o 
příjmech a výdajích. Tabulka je přílohou tohoto zápisu. Dále informovala o nedostatku a nezájmu 
brigádníků na obsluhu rozhleden o prázdninách a o úpravě provozní doby na rozhledně Borůvka a 
Toulovcova z důvodu nízké návštěvnosti v měsíci září během všedních dnů. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k rozhlednám 
 
14. Různé (rámy na velké venkovní mapy, webové stránky, kalendář) 
Ředitelka svazku informovala přítomné o rámech na venkovní mapy, které jsou ve většině 
ztrouchnivělé a rozpadají se. Oprava rámů bude součástí žádosti o dotaci z POV pro rok 2017. O 
webových stránkách, které budou do 14 dnů spuštěny a o kalendáři na rok 2017, který bude 
k dispozici v první polovině měsíce října. Kalendář na rok 2018 bude k dispozici před zahájením 
letních prázdnin. 
 
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 22. 9. 2016 
 
Předseda svazku:   UUUUUUUUUUUUU 
 
Ověřovatelé zápisu:   UUUUUUUUUUUUU 
 

UUUUUUUUUUUUU         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zapsala: Lucie Oherová 
 
 


