
USNESENÍ  
 

Z Valné hromady SOTM, konané dne 20. června 2017 v 17.00 hodin 
v budově sídla SOTM 

Přítomni:    dle prezenční listiny 
 
Valná hromada schvaluje: 

 

1. program Valné hromady dle přílohy zápisu 
2. členy návrhové komise – Luboš Šplíchal, František Bartoš 
3. ověřovatele zápisu – Martin Olbrich, Bohumil Nešpor 
4. rozpočtovou změnu č. 3 a č. 4 
5. smlouvu o zajištění provozu Muzea dýmek a expozic města Proseče, tato smlouva 

byla projednána a schválena Radou města Proseč dne 23. května 2017 usnesením č. 
12/2017. 

6. kupní smlouvu č. 9/2017 na odprodej majetku SOTM (mrazicí box) 
7. smlouvy o pronájmu reklamní plochy č. 10/2017, 11/2017, 12/2017 
8. přijetí dotace na realizaci akce „Oprava zázemí Toulovcovy rozhledny včetně jeho 

napojení na alternativní zdroj energie a oprava schodů rozhledny““ ve výši 150 000 
Kč z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 
a smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/17/22030 

9. přijetí dotace na realizaci akce „Oprava dřevěných rámů na venkovní mapy v 
mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 60 000 Kč z oblasti cestovního ruchu z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje a smlouvu o poskytnutí dotace, 
evidenční číslo smlouvy: OKSCR/17/22008 

10. podání žádosti o dotaci do programu „Podpora činnosti a provozu turistických 
informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 2017 

11. smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 k realizaci projektů z POV na rok 2017 mezi 
SOTM a členskými obcemi 

12. smlouvy o poskytnutí mimořádného členského příspěvku na dofinancování projektů z 
POV na rok 2017 mezi členskými obcemi a SOTM 

Valná hromada ukládá: 

 

1/2017 ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci do programu „Podpora 
činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 2017 
2/2017 ředitelce a předsedovi svazku zjistit řešení v souvislosti s EET 
 

Valná hromada bere na vědomí: 

 

1. kontrolu úkolů z minulých usnesení 
2. hospodaření DSO k 31. 5. 2017 
3. rozpočtovou změnu č. 1 a č. 2 
4. hlasování per rollam  
5. informace k EET 
6. informace k Merida Cyklo Maštale 2017 
7. informace k akci Novohradský sraz veteránů  
8. Informace k realizovaným projektům 
9. informace k různé (nová pracovnice TIC, webové stránky SOTM, kalendář, www 

stránky Toulovcovy Maštale) 



Usnesení bylo na závěr zkonzultováno a schváleno všemi hlasy přítomných zástupců obcí. 
Usnesení je přílohou zápisu. 
 
 
V Proseči dne 20. 6. 2017    MMMMMMMMMMMMM.. 
        Jan Macháček 
        předseda SOTM 


