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Zápis č. 3/2017 
Z Valné hromady SOTM, konané 21. září 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 21. září 2017 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. 2017 
3. Rozpočtové změny 
4. Přijetí dotace na aktivitu „Činnost a provoz turistického informačního centra“ ve výši 

37 995 Kč z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center 
v Pardubickém kraji“ a schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo 
smlouvy: OKSCR/17/24005 

5. Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2018 
6. POV 2017  
7. Merida Cyklo Maštale 2017 vyúčtování 
8. Novohradský sraz veteránů 
9. Různé (informace k realizovaným projektům – fotovoltaika, rámy, zásobník projektů, 

návštěvnost rozhleden, muzea) 
10. 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: Bohumil Nešpor, František Zavoral 
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu: Milada Drahošová, Tomáš Pechanec  
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. 1/2017 ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci do programu „Podpora 

činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ pro rok 
2017 - splněno 

č. 2/2017  ředitelce a předsedovi svazku zjistit řešení v souvislosti s EET - splněno 
 
Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 
 
2. Hospodaření DSO k 31. 8. 2017 
Účetní svazku seznámila přítomné s hospodařením svazku k 31. 8. 2017.  
K datu 31. 8. 2017 vykazuje sdružení obcí ve svém účetnictví následující skutečnosti: 
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Příjmy ve výši 2 316 12,28 Kč / rozpočet po změnách ve výši 2 843,7 tis. Kč, tj. plnění na 81, 5%, 
výdaje ve výši 2 057 244,03 Kč / rozpočet po změnách ve výši 3 418,7 tis. Kč, tj. plnění na 60, 2%. 
Příjmy jsou tvořeny z 50 % z přijatých transferů (členské příspěvky + přijaté dotace) a z 50 % z 
příjmů z vlastních činností (rozhledny, ubytovna, cyklozávody, prodej zboží, reklamní služby, 
pronájem). Přesto že není turistická sezóna r. 2017 ukončena, je možné hodnotit dosažené 
výsledky v porovnání s minulými roky pozitivně. Do výdajové části rozpočtu se promítá čerpání 
nákladů spojených s realizací podpořených projektů. Zrealizovaly se 2 projekty, na něž DSO 
obdrželo dotaci v předchozím roce. Nyní probíhá realizace Programu obnovy venkova na rok 
2017. Z deseti členských obcí svůj projekt zrealizovaly 4 obce.  Zbývající obce jsou vyzvány k 
urychlení realizace svých projektů a k včasnému předložení účetních dokladů (nejzazší termín je 
stanoven na 30. 11. 2017), aby mohla být celá dotace včas vyúčtována (31. 12. 2017). Finanční 
prostředky na běžných účtech DSO vykazují k datu 31. 08. 2017 zůstatek ve výši 1 779 768, 27 
Kč. Výše zůstatku nesplacené jistiny na úvěrovém účtu u ČS činí 369 340, 36 Kč. 
 
Valná hromada bere na vědomí hospodaření DSO k 31. 8. 2017. 
 
3. Rozpočtové změny 

Účetní svazku seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 5 - 7. RO 5 - 7 jsou přílohou 
tohoto zápisu. 
RO č. 5: Mimořádné příjmy z reklamy s použitím na posílení výdajů na cestovní ruch - přesun 
položek v rámci schváleného závazného ukazatele ve vazbě na realizované výdaje. Schválil 
předseda DSO k datu 30. 06. 2017. 
RO č. 6: Příjmy a výdaje realizované v souladu s provozními potřebami DSO v průběhu období 07 
až 08/2017. Schválil předseda DSO k datu 31. 08. 2017. 
RO č. 7: Neinvestiční dotace z prostředků Pkr na projekt: „Činnost a provoz TIC“ - příjem dotace + 
její čerpání. 
 
Valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 a 6. 
Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 7  
Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
4. Přijetí dotace na aktivitu „Činnost a provoz turistického informačního centra“ ve výši 37 
995 Kč z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v 
Pardubickém kraji“ a schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: 
OKSCR/17/24005 
 
Valná hromada schvaluje přijetí dotace na aktivitu „Činnost a provoz turistického informačního 
centra“ ve výši 37 995 Kč z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center 
v Pardubickém kraji“ a smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/17/24005. 
Smlouva je přílohou zápisu. 
Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
5. Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2018 
Ředitelka svazku informovala přítomné o možnosti podání žádosti o dotaci z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje na rok 2018. Termín pro příjem žádostí je od 1. 8. 2017 do 30. 9. 
2017.  
 
Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2018 na 
projekt „Úprava veřejného prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 
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a ukládá ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci a pověřuje předsedu svazku jejím 
podpisem. 
Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
6. POV 2017 
 
Účetní svazku informovala přítomné o průběhu realizace projektu z POV na rok 2017. Z deseti 
členských obcí svůj projekt zrealizovaly 4 obce.  Zbývající obce jsou vyzvány k urychlení realizace 
svých projektů a k včasnému předložení účetních dokladů (nejzazší termín je stanoven na 30. 11. 
2017), aby mohla být celá dotace včas vyúčtována (31. 12. 2017). 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k POV 2017 
 
7. Merida Cyklo Maštale 2017 vyúčtování 
Účetní svazku informovala přítomné o akci Cyklo Maštale z finanční stránky. Letošní ročník se 
zařadil mezi nejúspěšnější jak z hlediska počtu přihlášených účastníků, tak z hlediska finančního 
vyhodnocení. Opatření přijatá za účelem zvýšení efektivity závodu splnila svůj účel. Celkové příjmy 
akce včetně přijatých finančních podpor činily 480 tis. Kč, celkové výdaje činily 320 tis. Kč. 
Dosažený zisk ve výši 160 tis. Kč bude rozdělen v poměru 50 : 50 mezi DSO a generálního 
partnera akce Město Proseč. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k vyúčtování akce Cyklo Maštale 2017 
 
8. Novohradský sraz veteránů 
Starosta obce Nové Hrady informoval přítomné o proběhlé akci Novohradský sraz veteránů. 
Počet registrovaných závodníků stoupá, v letošním roce to bylo 72 posádek. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k akci. 
 
9. Různé (informace k realizovaným projektům – fotovoltaika, rámy, zásobník projektů, 
návštěvnost rozhleden, muzea) 
Ředitelka svazku informovala přítomné o průběhu realizovaných projektů. Na Toulovcovu 
rozhlednu byly instalovány fotovoltaické panely, rozhledna je již napojena na zdroj EE, v rámci 
projektu zbývá ještě natřít schody rozhledny. V členských obcích byly opraveny rámy na venkovní 
mapy. Některé byly kompletně vyměněny, některé obroušeny a natřeny. Všechny rámy jsou nyní 
opatřeny stříškou z důvodu prodloužení jejich životnosti. Dále ředitelka informovala přítomné o 
blížící se výzvě na dotaci z oblasti cestovního ruchu. Vyzvala přítomné, aby své záměry zadávali 
do zásobníku projektů, který vytvoří předseda svazku a bude přístupný všem. Ředitelka svazku 
dále informovala přítomné o návštěvnosti rozhleden. Již nyní lze letošní sezónu označit za 
úspěšnou. Předseda svazku informoval přítomné o zájmu pana Jiří Drahoše, kandidáta na 
prezidenta ČR, o setkání se starosty členských obcí mikroregionu.   
 
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. 
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V Proseči 21. 9. 2017 
 
Předseda svazku:   QQQQQQQQQQQQQ 
 
Ověřovatelé zápisu:   QQQQQQQQQQQQQ 
 

QQQQQQQQQQQQQ         
 
 
 

zapsala: Lucie Oherová 


