Zápis č.2 z jednání Valné hromady Mikroregionu Chrudimsko,
konané v Chrudimi, dne 13.12.2018
Přítomní zástupci členských obcí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nepřítomní zástupci členských obcí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obec Bylany
Obec Honbice
Obec Horka
Město Chrudim
Obec Lukavice
Obec Mladoňovice
Obec Morašice
Obec Nabočany
Obec Orel
Obec Přestavlky
Obec Rabštejnská Lhota
Obec Řestoky
Město Slatiňany
Obec Sobětuchy
Obec Stolany
Obec Trojovice
Obec Úhřetice
Obec Zaječice
Obec Zájezdec
Obec Bořice
Obec Dolní Bezděkov
Obec Dvakačovice
Město Chrast
Obec Kočí
Obec Lány
Obec Licibořice
Obec Třibřichy
Obec Tuněchody
Obec Vejvanovice

Hosté: zástupce SMO ČR
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, seznámení s programem
Hospodaření svazku k 31.5.2019
Projednání závěrečného účtu za rok 2018 a zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2018
Projednání zprávy o majetku za rok 2018 a zprávy o činnosti výboru a revizní komise
Informace k dotaci z POV pro rok 2019, schválení smlouvy, rozdělení dotace mezi žadatele
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Informace o akci „Sportovní hry mateřských škol 2019“
Diskuse, ostatní
Samostatný blok v rámci setkání starostů „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“ – Centra společných služeb

ad 1) Předseda svazku přivítal přítomné a seznámil je s programem, konstatoval, že je Valná
hromada usnášení schopná.
ad 2) Účetní svazku přednesla zprávu o hospodaření, kdy k 31.5.2019 bylo na pokladně 12,- Kč,
na účtu u ČNB 47,01 Kč a na účtu u ČSOB 485962,09 Kč

ad 3) Členské obce obdržely v daném termínu návrh závěrečného účtu Mikroregionu
Chrudimsko za rok 2018 k vyvěšení na úředních a elektronických deskách včetně všech příloh.
Valná hromada projednala návrh závěrečného účtu za rok 2018, včetně zprávy o přezkumu
hospodaření za rok 2018, návrh schvaluje a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
Mikroregionu Chrudimsko za rok 2018, a to bez výhrad.
Valná hromada zároveň ukládá starostům projednat na svých zastupitelstvech a vzít na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2018 (viz § 39 odst. 11 zák. 250/2000 Sb. v
platném znění )
(hlasování pro: 19, proti: 0)
ad 4) Předseda svazku přednesl zprávu z činnosti výboru od poslední VH, která se konala
13.12.2018 a zprávu o využívání majetku mikroregionu za rok 2018, kdy připomněl uzavřené
smlouvy o výpůjčce majetku , který byl pořízen z POV Pk za rok 2018. VH zprávu o využívání
majetku a zprávu o činnosti výboru schvaluje (hlasování pro: 19, proti: 0)
Předseda revizní komise přednesl zprávu z provedené kontroly a schválení účetní závěrky a
konstatoval, že revizní komise doporučila závěrečný účet za rok 2018 ke schválení VH. VH
schvaluje zprávu revizní komise za rok 2018 (hlasování pro: 19, proti: 0).
ad 5) DSO obdržel od KÚ Pardubického kraje smlouvu o poskytnutí dotace z POV pro rok 2019
ve výši 450.000,- Kč. Mikroregion Chrudimsko dotaci z POV pro rok 2019 přijímá a pověřuje
předsedu k podpisu smlouvy. VH schvaluje rozdělení dotace mezi obce, které požádaly o finanční
dotaci na rok 2019 takto:
Rozdělení dotace POV 2019
Dotace
v Kč
obec
Zaječice
Relaxační a
odpočinkové
50000
stanoviště
Lány
modernizace
podlahy
turistického
35000
řístřešku
Sobětuchy
Výstavba
150000
Kapličky na Perném kopci
Slatiňany
Zastřešení
pergoly
75000
Na Plovárně
Dvakačovice
Odpočívadlo
30000
s informačním panelem
Chrudim
Odpočinková
dřevěná
110000
paluba
450000

celkové náklady projektu
v Kč

Spoluúčast
obce v Kč

70000

20000

70000

35000
200000

350000

89900

14900
3000

33000

149000

39000

761900

311900

Celkem dotace 450.000,- Kč, mikroregion se musí podílet 30% - tedy částkou ve výši minimálně 193.000,- Kč
(hlasování pro: 19, proti: 0)

ad 6) Valná hromada projednala a schválila rozpočtové opatření č.1/2019. Navýšení příjmů o
částku 950.000,-Kč a výdajů o 1.100.000,- Kč, financování se povyšuje o 150.000,- Kč
(hlasování pro: 19, proti: 0)

ad 7) Sportovní hry MŠ, jejichž pořadatelem byl DSO, se konaly ve středu 22.5.2018 dopoledne
v Rabštejnské Lhotě. Vítěz – MŠ Rabštejnská Lhota postoupila do krajského kola
.
ad 8) Předseda upozornil přítomné na nový termín podávání žádosti o dotaci z POV Pk na rok
2020. Obce obdrží formulář, na základě kterého mohou zaslat svůj návrh projektu, který by měl
mít mikroregionální význam a zaslat jej elektronicky do 31.10.2018 na mailovou adresu
mikroregionchrudimsko@seznam.cz . Z těchto návrhů bude v listopadu 2019 výborem vybrán
vítězný projekt (projekty) a následně podána žádost o dotaci z POV do konce prosince 2019.
další diskutovaná témata
 Exkurze mikroregionu do Českých Budějovic na Zemi živitelku koncem srpna 2019,
 "Meziobecní spolupráce" 4. až 5.10. Hustopeče/Rakvice
 Prodloužení projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“ – Centra společných služeb
 Příprava žádosti o dotaci na zpracování Strategického dokumentu mikroregionu
Chrudimsko
ad 9) Samostatný blok v rámci setkání starostů „Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“ – Centra společných služeb. Roman Málek a zástupkyně SMO
ČR představili aktivity v rámci projektu CSS a informace o GDPR

Zapsala: Petra Sirůčková
Příloha: - prezenční listina
- usnesení VH č. 2
- návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření a všech příloh
- rozpočtové opatření č. 1/2019
- zápis ze setkání starostů v rámci projektu „Centra společných služeb“

MVDr. Ivan Jeník
předseda mikroregionu Chrudimsko

