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Zápis č. 4/2017 
Z Valné hromady SOTM, konané 18. prosince 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 18. prosince 2017 proběhlo 
v době od 17:00 hodin do 19:30 hodin. Jednání zahájila a řídila Lucie Oherová, ředitelka svazku. 

Program: 
1. Kontrola úkolů z minulých usnesení 
2. Hospodaření svazku k 31. 11. 2017 
3. Rozpočtová opatření  
4. Plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2017, návrh na vyřazení 

neprodejného zboží 
5. Zpráva o dílčím přezkoumání DSO 
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 až 2021 
7. Zařazení pracovníka TIC do katalogu prací 
8. Personální zajištění TIC a SOTM 
9. Členské příspěvky na rok 2018  
10. Návrh rozpočtu na rok 2018 
11. Podané žádosti o dotaci do výzvy MAS Litomyšlsko pro obce mikroregionu s počtem 

obyvatel do 200 
12. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu „Podpora 

budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2018 
13. Připojení SOTM k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ 
14. Účast TIC Maštale na veletrhu v Brně ve dnech 18. – 23. 1. 2018 
15. Zpráva o činnosti svazku v roce 2017 
16. Různé (žádost města Luže o připojení k našemu mikroregionu, návštěvnost 

rozhleden, nové materiály vydané v letošním roce, kalendář 2019, Cyklo Maštale 
2018) 

17. 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: Ing. Tomáš Pechanec, Jaromír Raba 
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladko Beneš, Václav Tměj 
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.3/2017  ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova 
na rok 2018 – splněno 



2 

 
Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 
 
2. Hospodaření DSO k 31. 11. 2017 
Účetní svazku seznámila přítomné s hospodařením svazku k 31. 11. 2017. Dobrovolný svazek 
obcí vykazuje k datu 30. 11. 2017 tyto skutečnosti: příjmy ve výši 2.583.303,06 Kč / rozpočet po 
změnách ve výši 2.923,0 tis. Kč, tj. plnění na 88,4 %, výdaje ve výši 2.911.357,17 Kč / rozpočet po 
změnách ve výši 3.498,0 tis. Kč, tj. plnění na 83,2 %. V roce 2017 čerpalo DSO 5 dotačních titulů v 
úhrnné výši 728 tis. Kč od Pardubického kraje, byla dokončena realizace 2 projektů, na něž byly 
finanční prostředky poskytnuty v minulém roce.  Všechny přijaté dotace byly v průběhu roku 
zrealizovány a řádně vyúčtovány. V nákladech je zahrnut běžný provoz a výdaje spojené s 
čerpáním přijatých dotací včetně povinné spoluúčasti svazku. Čtvrtletně dochází k umoření jistiny 
přijaté půjčky v roce 2014, od poč. roku zaplaceno 75 tis. Kč. Zůstatek nesplacené jistiny na 
úvěrovém účtu činí k 30.11.2017 344 tis. Kč. Zůstatek finančních aktiv = 1.095.627,91 Kč. 
 
Valná hromada bere na vědomí hospodaření DSO k 31. 11. 2017. 
 

3. Rozpočtová opatření  
Účetní svazku seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 8 - finanční vypořádání akce 
CM2017 s generálním partnerem městem Proseč a č. 9 - posílení osobních nákladů ve vazbě na 
změnu NV č. 564/2006 Sb. s platností od 1. 11. 2017. RO jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
Valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 a 9. 
 
4. Plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2017, návrh na vyřazení 
neprodejného zboží 
V souladu s § 29 a 30 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu s prováděcí 
vyhláškou č. 270/2010 Sb.  Valná hromada k provedení inventarizace majetku, pohledávek a 
závazků k datu 31. 12. 2017 jmenuje: ústřední inventarizační komisi ve složení: předseda: p. Bc. 
Jan Macháček, členové: p. František Bartoš, p. Luboš Šplíchal, dílčí inventarizační komisi ve 
složení: předseda: p. Lucie Oherová, členové: p. Milada Drahošová, p. Iveta Nováková. Zahájení 
jednotlivých fyzických inventur se stanovuje na 28. 12. a ukončení na 31. 12. 2017. Dokladová 
inventarizace bude provedena v období od 15. do 18. ledna 2018. Současně byl Valné hromadě 
předložen ke schválení návrh likvidace neprodejných zásob zboží – 3.177 ks starých pohlednic v 
nákupní ceně 8.101,35 Kč.  
 
Valná hromada schvaluje plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2017, návrh na 
vyřazení neprodejného zboží a složení ústřední a dílčí inventarizační komise. 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
5. Zpráva o dílčím přezkoumání DSO 
Dne 6. prosince 2017 proběhlo na obecním úřadě v Perálci dílčí přezkoumání hospodaření DSO. 
Přezkoumán provedla kontrolní skupina z Pardubického kraje ve složení: p. Baťková a p. Ing. 
Juricová. Kontrola proběhla namátkovým výběrem dokladů z jednotlivých oblastí účetnictví. 
Závěr přezkoumání: Nebyly shledány chyby a nedostatky. Závěrečné přezkoumání proběhne dne 
28. února 2018. 
Valná hromada bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření svazku. Zápis z dílčího 
přezkoumání je přílohou tohoto zápisu. 
 
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 až 2021 
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V souladu s § 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platné znění 
byl předložen VH k projednání a schválení návrh „Střednědobého výhledu rozpočtu“ DSO na 
období let 2019 až 2021. Tento dokument obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a 
výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách 
dlouhodobě realizovaných záměrů. DSO je zatížen pouze jediným dlouhodobým závazkem, a to 
úvěrem poskytnutým Českou spořitelnou v r. 2014. K doplacení jistiny úvěru dojde v roce 2021. 
 
Valná hromada schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 až 2021 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
7. Zařazení pracovníka TIC do katalogu prací 
Jednáním vlády ze dne 6. 11. 2017 byl pracovník informačního centra zařazen do katalogu prací 
pod kódem 2.10.35 PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA v platové třídě 8 – 11. Předseda 
svazku zařadil pozici ředitelky svazku do 10. platové třídy na základě rozsahu její vykonávané 
práce. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k zařazení pracovníka TIC do katalogu prací 
 
8. Personální zajištění TIC a SOTM 
k 31. 10. 2017 byl na základě pracovní smlouvy ukončen pracovní poměr s p. Hurychovou. Nyní 
má SOTM pouze 1 zaměstnance. Na turistickou sezónu je nutné zajistit dalšího zaměstnance, 
který bude zajišťovat provoz informačního centra v Muzeu dýmek a provoz muzea. Bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na administrativního pracovníka na dobu určitou – 6 měsíců – na zajištění provozu 
Muzea dýmek a informačního centra v muzeu. V souvislosti s náplní práce, s požadavky na provoz 
certifikovaného informačního centra, bude pracovník zařazen do 7 platové třídy podle katalogu 
prací. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k personálnímu zajištění TIC a SOTM 
 
9. Členské příspěvky na rok 2018  
Ředitelka svazku seznámila přítomné s návrhem výše členských příspěvků na rok 2018, které 
doporučila ponechat ve stejné výši jako v roce 2017. 

Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2018 ve výši 70,- Kč na obyvatele. 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

10. Návrh rozpočtu na rok 2018 
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018 byl řádně zveřejněn na úředních deskách jednotlivých 
členských obcí v termínu 15 dní před jeho projednáním a schválením VH. Rozpočet je sestaven 
jako přebytkový: příjmy ve výši 1. 850 tis. Kč a výdaje ve výši 1. 750 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a 
výdaji ve výši 100 tis. Kč bude použit na periodické splátky jistiny úvěru přijatého od České 
spořitelny v roce 2014. Přítomní obdrželi zároveň i rozpis rozpočtu rozepsaného podle jednotlivých 
položek. 

Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu. 
Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 
11. Podané žádosti o dotaci do výzvy MAS Litomyšlsko pro obce mikroregionu s počtem 
obyvatel do 200 
Do konce října mohly obce s počtem obyv. do 200 podávat žádosti o dotaci, kterou vyhlásila MAS 
Litomyšlsko. V mikroregionu Toulovcovy Maštale je 5 obcí, které splňují daná kritéria. Připraveno a 
podáno bylo 5 žádostí o dotaci - Jarošov (oprava komunikace), Nová Ves u Jarošova (oprava 
komunikace), Hluboká (úprava zeleně), Příluka (oprava zvoničky), Bor u Skutče (oprava 
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koupaliště). MAS Litomyšlsko schválila dotaci pro každou z členských obcí ve výši 36 350, vše ale 
ještě musí schválit Pardubický kraj. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k podaným žádostem o dotaci do výzvy MAS 
Litomyšlsko pro obce mikroregionu s počtem obyvatel do 200 
 
12. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu „Podpora 
budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2018 
Ředitelka svazku informovala přítomné o výzvě, kterou vyhlásil Pardubický kraj. Výzva byla 
vyhlášena 15. 11. 2017. Příjem žádostí je od 29. 1. 2018 do 23. 2. 2018. Minimální výše dotace je 
50 000,- Kč a maximálně může dosáhnout 200 000,- Kč. Dotace současně může dosáhnout 
maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu. V rámci jednoho dotačního programu 
může žadatel získat podporu na více projektů. Žadatelem může být obec či svazek obcí.   
SOTM navrhlo realizovat projekt v některé z členských obcí mikroregionu. Během podzimu plnili 
starostové členských obcí tabulku projektových záměrů ve svých obcích. Některé projekty 
z kontejneru projektů nejsou vhodné pro dotační program PK z důvodu nízké maximální výše 
hranice dotace (cyklostezky, rozhledny). Zde je vhodnější použít dotaci např. z MMR. Další 
zvolené projekty jsou možné k realizaci, záleží ale na tom, zda je obec připravena nejen na 
realizaci v roce 2018, ale i na samotný provoz. Některé projekty lze realizovat přímo za obec (obec 
může být žadatelem). Ředitelka svazku nabídla všem obcím svou pomoc s přípravou žádosti o 
dotaci, pokud budou podávat žádost za obec. SOTM má v rezervě projekt (pouze v případě, že 
nebude podávat projekt realizovaný v některé z členských obcí, kdy žadatelem bude SOTM) na 
opravu lávky v Podchlumu, schodů na rozhlednu Terezku a WC na Terezce. Tyto náklady jsou již 
součástí rozpočtu na rok 2018 – budou realizovány i bez dotace. 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z 
dotačního programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2018 
 
13. Připojení SOTM k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ 
V měsíci listopadu obdrželi starostové členských obcí Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných 
svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ ze dne 26. 
10. 2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Starostové 
členských obcí mikroregionu Toulovcovy Maštale se k tomuto prohlášení připojili za DSO. Jejich 
hlasování proběhlo způsobem per rollam a je přílohou tohoto zápisu. 
 
Valná hromada bere na vědomí připojení SOTM k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných 
svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ 
 
14. Účast TIC Maštale na veletrhu v Brně ve dnech 18. – 23. 1. 2018 
Ředitelka svazku informovala přítomné, že TIC Maštale, jako jediné z Pardubického kraje, bude 
prezentovat svou činnost a turistickou oblast na veletrhu v Brně v době od 18. do 21. ledna. 
Podmínkou účasti je spojitost s regionálním produktem, kterým byly v našem případě zvoleny 
dýmky a dýmkařská kultura. Prezentovat naši oblast bude ředitelka svazku spolu se zástupcem 
města Proseče Karolínou Víchovou. Výběr exponátů pro prezentaci proběhne ve spolupráci 
s firmou BPK a Město Proseč.  
 
Valná hromada bere na vědomí účast TIC Maštale na veletrhu v Brně ve dnech 18. – 23. 1. 2018 
 
 
15. Zpráva o činnosti svazku v roce 2017 
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Ředitelka svazku informovala přítomné o činnostech a aktivitách, které sdružení během roku 2017 
realizovalo. Zpráva je přílohou zápisu. 

Valná hromada bere na vědomí informaci k činnosti svazku v roce 2017. 

 
16. Různé (žádost města Luže o připojení k našemu mikroregionu, návštěvnost rozhleden, 
nové materiály vydané v letošním roce, kalendář 2019, Cyklo Maštale 2018) 
Ředitelka svazku informovala přítomné o zájmu města Luže o připojení k našemu mikroregionu. 
Valná hromada SOTM neuvažuje v tuto chvíli o rozšiřování svého území, navíc město Luže již 
geograficky nezapadá do oblasti Toulovcovy Maštale a původní smysl zakládání „mikroregionů“ by 
pozbyl svého významu. 
Nové materiály  - pro následující sezónu má SOTM připravené nové materiály – Cykloprůvodce, 
brožuru Turistické okruhy a naučné stezky a skládačku formátu 2 DL s informacemi pro turisty a 
cyklisty a fotografiemi z regionu. 
Stolní kalendář na rok 2019 – časově velmi náročný produkt, poptávka klesá, pro letošní rok 
zvážíme jeho vydání zejména s ohledem na zájem velkých odběratelů. Je možné vydat i 
reprezentativní nástěnný kalendář mikroregionu velikosti A3 v limitovaném počtu. 
Cyklo Maštale 2018 startuje 9. 6. 2018 
 
Valná hromada bere na vědomí informaci k různé 
 
17. 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 18. 12. 2017 
 
Předseda svazku:   ZZZZZZZZZZZZZ 
 
Ověřovatelé zápisu:   ZZZZZZZZZZZZZ 
 

ZZZZZZZZZZZZZ         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsala: Lucie Oherová 


