Zápis
ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka
konaného dne 19. 12. 2019 v Dubenci
Přítomni:

p. Huňat, p. Šutriepka, p. Innert, p. Volf, p. Machačová (Hřibojedy),
p. Beran, p. Skořepová, Mgr. Bc. Kraus, p. Mužíková, p. Andrlová,
p. Andrejs (Rožnov), p. Sucháček, p. Lebedinský, p. Jarošová,
p. Svobodová, p. Skřipská

Pozdní příchod:
Dřívější odchod:
Omluveni:

p. Slovák

Ověřovatelé zápisu: p. Skořepová, p. Jarošová
Hosté:

P r o g r a m:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Dotace OPZ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou
plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – informace o projektu
4. Dotační možnosti a vyúčtování dotací
5. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního titulu KHK na Profesionalizaci
6. Fungování kanceláře Mikroregionu Hustířanka v roce 2020
7. Odpadové hospodářství - budoucnost
8. Schválení rozpočtového provizoria
9. Rozpočtové opatření č. 5/2019
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

Z á p i s z j e d n á n í:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
P. Huňat přivítal starosty na zasedání výboru svazku, seznámil je s programem výboru
svazku a požádal je o odsouhlasení.
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Dotace OPZ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou
plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – informace o
projektu
4. Dotační možnosti a vyúčtování dotací
5. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního titulu KHK na Profesionalizaci
6. Fungování kanceláře Mikroregionu Hustířanka v roce 2020
7. Odpadové hospodářství - budoucnost
8. Schválení rozpočtového provizoria
9. Rozpočtové opatření č. 5/2019
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
Usnesení:
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 7/2019
Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
Dále p. Huňat navrhnul jako zapisovatele paní Eliášovou a vyzval starosty k odsouhlasení.
Usnesení:
Výbor svazku schvaluje za zapisovatele Ing. Eliášovou.
Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
Jako ověřovatele zápisu navrhnul paní Alenu Skořepovou a paní Dagmar Jarošovou a
vyzval starosty k odsouhlasení.
Usnesení:
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Alenu Skořepovou a paní Dagmar
Jarošovou.
Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
Jako navrhovatele usnesení p. Huňat navrhnul pana Jaroslava Huňata a vyzval starosty
k odsouhlasení.
Usnesení:
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení pana Jaroslava Huňata.
Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání členské schůze:
SPLNĚNÁ USNESENÍ:
Bod nebyl naplněn, na minulém zasedání svazku nebyla přijata usnesení vztahující
se k plnění úkolů.

3. Dotace OPZ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka
formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí –
informace o projektu
P. Čepelková shrnula dosavadní činnosti spojené s realizací projektu. Předala materiály
spojené s těmito činnostmi. Dále shrnula zkušenosti ze stáže ve Svazku obcí Jestřebí hory
a v Místní akční skupině Království – Jestřebí hory, o.p.s., při které Mgr. Jan Balcar,
Ph.D., představil, jaký je systém práce v jejich MAS a DSO.
P. Čepelková dále připomněla, že připravuje školení pro kronikáře, ochranu osobních
údajů, a že se odkládá školení na vedení archivu. Připomněla, že v dalším roce se budou
dokončovat strategické plány obcí.

4. Dotační možnosti a vyúčtování dotací
Dotace KHK pro rok 2020
Podány žádosti pro obce Velichovky a Stanovice.
Dotace MMR Podpora rozvoje regionů
Vyhlášeny dotační tituly:
DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Podporovány budou akce zamřené na:
• na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které
slouží pro hodiny tělesné výchovy,
• na obnovu školních tělocvičen
DT 117d8210D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Budou podporovány akce zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské
vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské
zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
• komplexní úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
• obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s
umístěním v soutěži Vesnice roku.

DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen
z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy
nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.
Jde především o:
• obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť,
• dětských
Dotace SFŽP ČR – Výzva 9/2019 – Výsadba stromů
Podpora výsadby stromů ve spolupráci s veřejností – formou osvětové nebo obecní akce.
Dotace 100%, minimálně 20 tis. Kč, max. 250 tis. Kč.
Podpora pořízení vysazovaných stromů
Podpora technologie na závlahy
Podpora zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru – Odborný posudek
= projektová dokumentace, odborný dozor = OSVČ, který může fakturovat spolupráci při
výsadbě stromů.
Podpora zajištění publicity
Alokace je 100 mil. Kč, zájem velký. Pokud chcete žádost podat, nesmíte váhat, nutné
podat co nejdříve.
Stávající dotace KHK
Habřina – Památník – vyúčtuje si obec.
Velichovky Parkoviště – vyúčtováno.
Velichovky chodník – vyúčtováno.
Habřina – územní plán, dílčí vyúčtování provede obec.
Lužany – územní plán, dílčí vyúčtování provedeno.

5. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního titulu KHK na Profesionalizaci
P. Huňat seznámil starosty s podanou žádostí o dotaci z dotačního titulu KHK na Podporu
svazku obcí s názvem Mikroregion Hustířanka 2020. Rozpočet projektu je:
Plat účetní: 12x 3000 Kč = 36 000 Kč
Plat koordinátorky DPP 1.1 - 30.4.2020: 4x 8000 Kč = 32 000 Kč
Plat koordinátorky PS 1.5.2020 -31.12.2020: 8x 9375 Kč= 75 000 Kč
Celkové náklady 143 000,- Kč, z toho dotace 100 000,- Kč.
Usnesení:
Výbor DSO Hustířanka schvaluje podanou žádost o dotaci z dotačního titulu KHK
na Podporu svazku obcí s názvem Mikroregion Hustířanka 2020.
Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

6. Fungování kanceláře Mikroregionu Hustířanka v roce 2020
V září letošního roku požádala p. Eliášová předsedu MH o ukončení své DPP
na koordinátorku mikroregionu k 31. 12. 2019. Po dohodě p. Huňata s p. Čepelkovou
budou veškeré činnosti koordinátorky předvedeny na p. Čepelkovou. P. Huňat i
p. Čepelková s převedením souhlasí.

Na GDPR bude uzavřena DPP na každou obec zvlášť.
P. Huňat navrhnul, aby do p. Čepelková tuto činnost vykonávala od 1. 5. 2020 na 0,4
pracovního úvazku u mikroregionu.
Usnesení:
Výbor DSO Hustířanka schvaluje
a) převedení činností koordinátorky na p. Čepelkovou
b) výkon činnosti p. Čepelkové od 1. 5. 2020 na 0,4 pracovního úvazku u mikroregionu
Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

7. Odpadové hospodářství – budoucnost
Na základě připomínek předsedy Mikroregionu v Materiálu zaslaném starostům před
konáním výboru svazku starostové probrali možnosti řešení odpadového hospodářství
obcí. Zástupci svozové firmy nyní objíždí obce s odlišnými nabídkami řešení svozu
odpadů ve snaze o rozbití jednoty přístupu k této problematice v rámci dobrovolných
svazků obcí. Je to jejich firemní politika, která jim přináší zisk.
P. Huňat seznámil starosty s tím, že v obci Dubenec obyvatelé třídí plast do pytlů, které
techničtí pracovníci sváží. Stejně budou v dalším roce v obci třídit i papír, který budou
vozit do výkupu ve sběrně surovin. Nevydělá se na tom příliš, ale podpoří to povědomí
občanů o výhodnosti třídění odpadu.
Dalším problémem jsou platby za svoz odpadu od podnikajících subjektů v obcích. Mají
uzavřenou smlouvu se svozovou firmou na minimální množství odpadu ze svého
podnikání, zbytek odnášení do kontejnerů určených na separovaný odpad obyvatel. Je
potřeba se s podnikateli dohodnout o uzavření takové smlouvy buď se svozovou firmou,
nebo s obcí, aby pokryla veškerý jejich odpad.
P. Jarošová poukázala na neukázněnost občanů, kteří odkládají odpad v jiných obcích, než
je jejich trvalé bydliště.
Starostové se dohodli, že na příští schůzi pozvou firmu ARCHCONSULTING, která
zpracovává studie proveditelnosti nakládání s odpady v obcích, aby představila možnosti
řešení nakládání s odpady v Mikroregionu Hustířanka.

8. Schválení rozpočtového provizoria
P. Skřipská seznámila starosty s rozpočtovým provizoriem na rok 2020.
Do schválení rozpočtu na rok 2020 se DSO Hustířanka řídí posledním upraveným
rozpočtem předchozího roku, navíc lze financovat akce schválené výborem Mikroregionu
a hradit závazky z již uzavřených smluv. Toto rozpočtové provizorium je platné do doby
schválení rozpočtu na rok 2020, přičemž příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji schváleného rozpočtu.
Následně p. Huňat vyzval starosty ke schválení.
Usnesení:
Výbor DSO Hustířanka schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2020.
Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
9. Rozpočtové opatření č. 5/2019

P. Skřipská seznámila starosty s Rozpočtovým opatřením č. 5/2019 a p. Huňat vyzval
starosty ke schválení.
Usnesení:
Výbor DSO Hustířanka schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019.
Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

10. Různé
• Dotace OPZ
P. Skřipská seznámila starosty s finančním stavem projektu OPZ Zvýšení
profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a
zvýšením kvalifikace zástupců obcí. V projektu zbývají finanční prostředky.
P. Čepelková zjistí, jaké mají starostové další požadavky na školení, semináře nebo
stáže, a zařídí to.
• Den seniorů
P. Skořepová jako každoročně nabídla starostům uspořádání Dne seniorů spojeného
se setkáním důchodců na koupališti v rámci koncertu nějaké hudební skupiny. P.
Skořepová zváží nabídky koncertů a vybere koncert vhodný pro seniory.

11. Diskuse
• Bod nebyl naplněn.

12. Závěr
P. Huňat poděkoval starostům za účast na výboru svazku a popřál jim šťastný návrat
domů, hezké prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok
Přílohy zápisu:
1. Listina přítomných
2. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Příští výbor svazku Mikroregionu Hustířanka se bude konat v únoru v Habřině,
v hospodě, datum bude upřesněn podle možného termínu schválení rozpočtu na rok
2020 a možné účasti firmy ARCHCONSULTING .
V Zaloňově dne 19. 12. 2019
Zapsala Ing. Yvona Eliášová

USNESENÍ

Č. 7/2019

výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka
konaného dne 19. 12. 2019 v Dubenci

I.

schvaluje

I.I.

program zasedání výboru svazku č. 7/2019

I.II.

za zapisovatele p. Eliášovou

I.III.

ověřovatele zápisu paní Alenu Skořepovou a paní Dagmar Jarošovou

I.IV.

za navrhovatele usnesení paní Jaroslava Huňata

I.V.

podanou žádost o dotaci z dotačního titulu KHK na Podporu svazku obcí
s názvem Mikroregion Hustířanka 2020

I.VI.

převedení činností koordinátorky na p. Čepelkovou

I.VII.

výkon činnosti p. Čepelkové od 1. 5. 2020 na 0,4 pracovního úvazku u
mikroregionu

I.VIII.

Rozpočtové provizorium na rok 2020

I.IX.

Rozpočtové opatření č. 5/2019

V Dubenci dne 19. 12. 2019

p. Jaroslav Huňat –předseda Mikroregionu Hustířanka

p. Jaroslav Huňat – navrhovatel usnesení

