
Zápis č. 2/2017 
Z Valné hromady SOTM, konané 20. června 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 20. června 2017 proběhlo 
v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin. Jednání zahájila a řídila Lucie Oherová, ředitelka svazku. 

Program: 
1. Kontrola úkolů z minulých usnesení 
2. Hospodaření DSO k 31. 5. 2017 
3. Rozpočtové změny 
4. Smlouva o zajištění provozu Muzea dýmek a expozic města Proseče 
5. Odprodej majetku SOTM (mrazicí box) 
6. Pronájem reklamní plochy – smlouvy 
7. Hlasování per rollam 
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 schválení smlouvy 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 schválení smlouvy 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. Neschválení dotace z OPZ 
12. Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 k realizaci projektů z POV na rok 2017 

mezi SOTM a členskými obcemi 
13. Smlouvy o poskytnutí mimořádného členského příspěvku na dofinancování projektů 

z POV na rok 2017 mezi členskými obcemi a SOTM 
14. EET 
15. Merida Cyklo Maštale 2017 
16. Novohradský sraz veteránů 
17. Informace k realizovaným projektům 
18. Různé (nová pracovnice TIC, webové stránky SOTM, kalendář, www stránky 

Toulovcovy Maštale) 
19. 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: Martin Olbrich, Bohumil Nešpor 
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. Hospodaření DSO k 31. 5. 2017 
Účetní svazku seznámila přítomné s hospodařením svazku k 31. 5. 2017.  
V účetnictví svazku jsou k datu 31. 5. 2017 vykázány následující skutečnosti: Příjmy ve výši 907 
064, 58 Kč / rozpočet po změnách ve výši 2 613, 0 tis. Kč, tj. plnění na 34, 7 %, výdaje ve výši 549 
029,73 Kč / rozpočet po změnách ve výši 3.123,0 tis. Kč, tj. plnění na 17,6 %. Turistická sezóna je 
teprve na svém počátku a tato skutečnost se projevuje i do vykázaných položek rozpočtu. Největší 
částky v příjmové části rozpočtu tvoří: úhrada členských příspěvků od jednotlivých členských obcí 
svazku (467 tis. Kč) a startovné na cyklo závody 2017 (275 tis. Kč). 
Od počátku roku 2017 byly financovány běžné provozní výdaje související s chodem svazku obcí. 
Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech DSO vykazuje k datu 31. 5. 2017 částku 
1.903.434,87 Kč. Výše zůstatku nesplacené jistiny na úvěrovém účtu u ČS činí 394.340,36 Kč. 
 
Valná hromada bere na vědomí hospodaření DSO k 31. 5. 2017. 
 

3. Rozpočtové změny 

Účetní svazku seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 1 – 4. RO 1 – 4 jsou přílohou 
tohoto zápisu. 
 
Valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1: přijetí finanční podpory na uskutečnění 
sportovní akce „Cyklo Maštale 2017“ - Pkr - poskytnutí  neinvestiční dotace ve výši 30 tis. Kč, ČS -  
přijatý finanční dar ve výši 10 tis. Kč a rozpočtové opatření č. 2: POV na r. 2017 – příjem a čerpání 
neinvestiční dotace, mimořádné členské příspěvky zúčastněných členských obcí. 
 
Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 3: Neinvestiční dotaci z prostředků Pkr na 
projekt: „Oprava dřevěných rámů na venkovní mapy v mikroregionu TM“ a rozpočtové opatření č. 
4: Neinvestiční dotaci z prostředků Pkr na projekt:  „Oprava zázemí Toulovcovy rozhledny vč. 
napojení na alternativní zdroj energie a oprava schodů rozhledny“.   
Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
4. Smlouva o zajištění provozu Muzea dýmek a expozic města Proseče 

Předseda svazku seznámil přítomné se smlouvou mezi SOTM a městem Proseč o zajištění 
provozu Muzea dýmek. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Proseč dne 23. 
května 2017 usnesením č. 12/2017. Smlouva je přílohou zápisu. 
 
Valná hromada schvaluje smlouvu o zajištění provozu Muzea dýmek a expozic města Proseče. 
Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0 

5. Odprodej majetku SOTM (mrazicí box) 

Ředitelka svazku předložila přítomným návrh smlouvy na odprodej majetku SOTM (mrazící box), 
který SOTM již nevyužívá. 
 
Valná hromada schvaluje kupní smlouvu č. 9/2017 na odprodej majetku SOTM. 
Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
6. Pronájem reklamní plochy – smlouvy 

Ředitelka svazku předložila přítomným návrhy smluv na pronájem reklamní plochy u Toulovcovy 
rozhledny.  



 
Valná hromada schvaluje smlouvy o pronájmu reklamní plochy č.10/2017,11/2017 a 12/2017. 
Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

7. Hlasování per rollam 

Ředitelka svazku předložila přítomným k podpisu výsledek hlasování způsobem per rollam o přijetí 
dotace z Programu obnovy venkova na rok 2017 ve výši 450 00 Kč a schválení smlouvy o 
poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/17/21632 a přijetí dotace z rozpočtu Příspěvky a 
záštity kanceláře hejtmana ve výši 30 00 Kč a schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční 
číslo smlouvy KH/2017/21669. Výsledek hlasování je přílohou tohoto zápisu. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k hlasování per rollam.  

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 

schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/17/22030 

 
Valná hromada schvaluje 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 
a smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/17/22030. Smlouva je přílohou 
tohoto zápisu. 
Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
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 schválení smlouvy o poskytnutí dotace, 

evidenční číslo smlouvy: OKSCR/17/22008 

 

Valná hromada schvaluje přijetí dotace na realizaci akce „Oprava dřevěných rámů na venkovní 
mapy v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 60 000 Kč a smlouvu o poskytnutí dotace, 
evidenční číslo smlouvy: OKSCR/17/22008. Smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

10. Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora činnosti a provozu turistických 

informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 2017  

Ředitelka svazku informovala přítomné o vyhlášené výzvě na podporu činnosti a provozu TIC. 
Termín pro příjem žádostí je od 3. 7. 2017 do 28. 7. 2017. Dotace je určena na podporu aktivit 
turistických informačních center na území Pardubického kraje. Cílem dotačního programu je 
kvalitní poskytování informací souvisejících s cestovním ruchem v TIC turistům a návštěvníkům 
kraje, sběr a aktualizace údajů databanky krajského turistického portálu www.vychodni-cechy.info, 
zapojení jednotlivých TIC do profesního sdružení Asociace turistických informačních center ČR 
včetně jejich certifikace. Alokace 2 mil, min. výše dotace 2000 Kč, max. výše dotace 300 tis. Kč. 

Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci do programu „Podpora činnosti a provozu 
turistických informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 2017. 
Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
Valná hromada ukládá ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci a pověřuje 
předsedu jejím podpisem. 
 

11. Neschválení dotace z OPZ 



Ředitelka svazku informovala přítomné o nepodpoření žádosti do OPZ na realizaci projektu 
„Vytvoření nových pracovních míst v mikroregionu Toulovcovy Maštale“. Žádost prošla formálním 
hodnocením a hodnocením přijatelnosti, věcným hodnocením neprošla. 
 

Valná hromada bere na vědomí informaci k nepodpoření žádosti z OPZ. 
 

12. Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 k realizaci projektů z POV na rok 2017 mezi 

SOTM a členskými obcemi 

Valné hromadě byly předloženy smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 k realizaci projektů z 
POV na rok 2017 mezi SOTM a členskými obcemi na realizaci dílčích akcí v jednotlivých obcích 
v rámci realizace projektu „Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu 
Toulovcovy Maštale“ 

Valná hromada schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 k realizaci projektů z POV.  
Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
13. Smlouvy o poskytnutí mimořádného členského příspěvku na dofinancování projektů z 

POV na rok 2017 mezi členskými obcemi a SOTM 

Valné hromadě byly předloženy smlouvy o mimořádném členském příspěvku mezi SOTM a 
jednotlivými členskými obcemi na dokrytí nákladů dotace z POV 2017 na realizaci dílčích akcí 
v jednotlivých obcích v rámci realizace projektu „Úprava veřejných prostranství v členských obcích 
mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 
 
Valná hromada schvaluje smlouvy o poskytnutí mimořádného členského příspěvku.  
Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
14. EET 

Ředitelka svazku informovala přítomné o aktuálních informacích k EET ve vztahu k DSO. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k EET. 
Valná hromada ukládá předsedovi svazku a ředitelce svazku zjistit řešení v souvislosti s EET a 
cenovou nabídku na pokladny. 
 
15. Merida Cyklo Maštale 2017 

Ředitelka svazku informovala přítomné o proběhlých cyklozávodech. 17. ročník se uskutečnil 3. 6. 
2017. Závodu se zúčastnilo 940 závodníků. Velký nárůst byl zaznamenán na trati 50 km (téměř 
400). Závod se obešel bez vážných úrazů, čestným hostem byl Jan Smolík. V letošním roce 
zajišťovala měřící a výsledkový servis firma Sport Base timing, byly použity nové technologie 
(jednorázové čipy, LCD panely s výsledky, gps tracker, sms závodníkům s umístěním), pro 
závodníky byl připraven výběr ze 4 jídel v jídelně ZŠ, triko již nebylo součástí startovného. 
Vyúčtování akce bude předloženo na následující VH, v tuto chvíli ještě probíhají platby faktur, 
proplácení dokladů. Zároveň ředitelka svazku poděkovala za spolupráci hasičům z členských obcí, 
kteří při akci vypomáhali. 

Valná hromada bere na vědomí informaci k akci Merida Cyklo Maštale 2017 
 
16. Novohradský sraz veteránů 

Ředitelka svazku informovala 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. 
 
17. Informace k realizovaným projektům 



Ředitelka svazku informovala přítomné o průběhu realizace projektu oprav rozcestníků na 
cyklotrasách z roku 2016, o opravě rozhledny Terezky z roku 2016, o opravě domečku u 
Toulovcovy rozhledny a pořízení fotovoltaických panelů z roku 2017 a o opravách dřevěných rámů 
na venkovní mapy mikroregionu z roku 2017. 
 
Valná hromada bere na vědomí informace k realizaci projektů. 
 
18. Různé (nová pracovnice TIC, webové stránky SOTM, kalendář, www stránky Toulovcovy 

Maštale) 

Ředitelka svazku informovala přítomné o nové pracovnici TIC, která nastoupila na místo Karolíny 
Víchové, o webových stránkách SOTM, kde je již implementována úřední deska, o přípravách 
kalendáře mikroregionu TM na rok 2018, který bude zhotoven v průběhu měsíce července a o 
nově vzniklých webových stánkách www.toulovcovymastale.cz. Tyto webové stránky vznikly 
z iniciativy pár soukromých subjektů a s SOTM nesouvisí, obsah stránek uvádí nepřesné údaje a 
SOTM se od těchto stránek distancuje. 
 
Valná hromada bere na vědomí informace k různé. 
 

19. 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 20. 6. 2017 
 
Předseda svazku:   WWWWWWWWWWWWW 
 
Ověřovatelé zápisu:   WWWWWWWWWWWWW 
 

WWWWWWWWWWWWW         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zapsala: Lucie Oherová 


