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VÝPIS USNESENÍ 
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 1/2020 Mikroregionu Tábor konaného 

dne 30.1.2020 od 15,00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Železnici 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11/ Usnesení 

přítomno 7 členských obcí 

Shromáždění zástupců schvaluje  

a) termín splatnosti ročního členského příspěvku členských obcí do 30.4.2020                                                                               

                                                                                                           (7 ano, 0 ne, 0 se zdrže   

b) rozpočtové opatření č. 1/2020      (7 ano, 0 ne, 0 se zdržel) 

c) podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje a účast Mikroregionu Tábor na projektu: 

„Poradenská činnost v Mikroregionu Tábor“ s vyčleněním vlastního podílu na realizaci 

projektu v min. výši 74 860,- Kč.     (7 ano, 0 ne, 0 se zdržel se) 

d) uzavřít dohody o provedení práce – správa a údržba velkokapacitního stanu včetně 

zařízení  s Janem Šimůnkem a s Petrem Šimůnkem                   (7 ano, 0 ne, 0 se zdržel se) 

e) uzavřít dohody o hmotné odpovědnosti za velkokapacitní stan o rozměrech 20x10 m,  

elektrocentrálu ITC power  GG3100L, 3 ks LED diodových  svítidel Fortuna 127LED 

včetně rozvodů, plynové topidlo G 250 Ev.č. 06105524 a 20 ks pivních setů  s Janem 

Šimůnkem a s Petrem Šimůnkem                                    (7 ano, 0 ne, 0 se zdržel se) 

f)  poskytnout částku  15 000,- Kč za vydání turistických novin Lomnicka pro členské obce 

         (7 ano, 0 ne, 0 se zdržel se) 

g) Směrnici č. 1/2020 o finanční kontrole   (7 ano, 0 ne, 0 se zdržel se) 

h) Smlouvu o postoupení smlouvy o výkonu funkce pověřence společnosti Gate 4 IT s.r.o., 

IČ: 08121125       (7 ano, 0 ne, 0 se zdržel se) 

 

Shromáždění zástupců bere na vědomí: 

-   rozpočtové opatření č. 4/2019 

-  inventarizaci majetku za rok 2019 

- přípravu akce ,,Děti vítají jaro“ 

- úhradu 360,- Kč za pronájem plochy pod informačním stánkem na hoře Tábor  

- hospodaření MR Tábor za období 01 – 12/2019       

 

 

 

 

 

 

…………………….              …………………….                         ………………………                                                                                        

 Bronislav Tomeš    Vladimír Tomášek      Mgr. Josef Šimek                                              

        ověřovatel                ověřovatel                 předseda 

 

 

 

 Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová  


