Zápis z 39. jednání výkonného výboru spolku
Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Termín konání: 13. 8. 2021 od 9,00 do 11,00
Místo jednání: Kancelář starostky na MěÚ Trhové Sviny
Přítomni:
Členové výboru: J. Zeman, P. Talíř, V. Korčaková, J. Bartizal, E. Tarabová, Vl. Hokr,
Omluveni: R. Kocanda, T. Šedivý, M. Hluštíková
Jednatel: M. Jarolímek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod a přivítání účastníků
Aktuální stav realizace plánovaných aktivit v roce 2021
Aktuální stav čerpání schváleného rozpočtu v roce 2021
Výzva MMR v rámci NPPCRR 2021
Informace o setkání s ředitelem JCCR

Průběh jednání:
Ad 1) Jednání zahájila Mgr. V. Korčaková, která přivítala všechny zúčastněné.
Ad 2) Jednatel a J. Zeman informoval členy výboru o stavu realizace aktivit, které jsou součástí
schváleného Plánu činnosti na rok 2021. Harmonogram některých aktivit byl posunut z důvodů
pozdějšího obdržení dotace z Jihočeského kraje, ale upravený harmonogram počítá
s ukončením těchto aktivit do konce roku 2021.
Usnesení 1/39
Výbor bere na vědomí informaci o stavu realizace aktivit, které byly obsaženy ve schváleném
Plánu činnosti na rok 2021.
Pro: 6x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Ad 3): Jednatel před jednáním zaslal členům výboru průběžný stav čerpání rozpočtu na rok
2021. V průběhu jednání pak okomentoval jednotlivé položky a míru jejich čerpání. V rámci
výdajů navrhl zařadit do rozpočtu položky Reklamní kampaň na Seznam, Administrativní
náklady a Nákup zboží za účelem následného prodeje. V rámci příjmů pak navrhl zařadit do
rozpočtu položku Služby pro JCCR a Czechtourism.
Usnesení 2/39: Výbor bere na vědomí průběžný stav čerpání rozpočtu a schvaluje následující
rozpočtové změny:
Výdaje:
a) Zařazení položky Reklamní kampaň pro Seznam ve výši 24 200,- Kč
b) Zařazení položky Administrativní výdaje ve výši 3 000,- Kč
c) Zařazení položky Nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši 20 000,- Kč
Příjmy:
a) Zařazení položky Služby pro JCCR a Czechtourism ve výši 70 000,- Kč
Pro: 6x Proti: 0x Zdržel se: 0x
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Ad 4): Jednatel seznámil členy výboru, že byla vyhlášena výzva k podávání projektu do
programu MMR na rok 2021 a 2022. V rámci výzvy byl vyjmenován seznam vhodných aktivit.
Uzávěrka pro podávání žádosti je 17. 9. 2021. Výbor v rámci jednání navrhl některé aktivity,
které by se mohly v rámci projektu zrealizovat. Pro další doplnění bylo navrhnuto, aby jednatel
obeslal nepřítomné členy výboru a informační centra s výzvou, aby navrhli jaké další aktivity
by mohly být do projektu zařazeny.
Usnesení 3/39: Výbor bere na vědomí informaci o vyhlášení výzvy k podávání žádostí do
programu MMR a pověřuje jednatele, aby informoval nepřítomné členy výboru a informační
centra s tím, aby navrhli možné aktivity.
Pro: 6x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 5) Předsedkyně a jednatel informovali přítomné členy výboru o jednání s novým ředitelem
JCCR, které proběhlo 9.8.2021.
Usnesení 4/39: Výbor bere na vědomí informaci o jednání s ředitelem JCCR dne 9.8.2021.
Pro: 6x Proti: 0x Zdržel se: 0x

Zapsal: Mgr. Michal Jarolímek

Schválila: V. Korčaková
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