
 
Z á p i s  

 
ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 

konaného dne 1.12.2022 v Hřibojedech 
5/2022 

 
 
Přítomni: Předseda Huňat, Mužíková, Dagmar Jarošová, Jitka Andrlová, Radovan Šutriepka,   
                   Jaroslava Svobodová, Milan Slovák ml., Jiří Lebedínský, Jiří Beran, 
                   Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M., místostarostka Hřibojed Markéta Hamanová,  
                   místostarosta Zdeněk Blahovec místostarosta obce Vilantice, místostarostka  
                   Heřmanic Ing. Markéta Gabrielová, Zbyněk Procházka, Mgr. Bc. Filip Kraus, 
                   Jan Mencl a místostarostka Alena Skořepová, Miloslav Hertl starosta Stanovic 
                   a místostarosta Jaroslav Pech, Bc. Andrea Štohanzlová a Stanislav Khýr  
                   místostarosta Hořenice. 
 
 
Pozdní příchod:  
  
Dřívější odchod:   
 
Omluveni: Miloš Innert 
 
 
Ověřovatelé zápisu: pana Jana Mencla a Dagmar Jarošová 
 
Hosté: Petr Čtvrtečka za okrsek č.5. Okresního sdružení hasičů Trutnov, 
             Jana Štěpánková a Jana Rejlová MAS Hradecký venkov. 
 

 
P r o g r a m: 
 
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

 
2. Dotační možnosti  

 
3. Prevence požární ochrany v obcích  

 
4. Schválení „Střednědobého výhledu rozpočtu“ Mikroregionu Hustířanka na roky 2023, 

2024, 2025, 2026 a 2027 
 

5. Schválení rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2023 
 

6. Přivítání nově zvolených starostů a místostarostů v DSO 
 

7. Schválení podání žádosti o dotace na podporu DSO Hustířanka na HKH 



 
8. Různé 

 
9. Diskuse 

 
10. Závěr 
 
Z á p i s z j e d n á n í: 
 
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

Pan předseda Jaroslav 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. Dotační možnosti  

 
3. Prevence požární ochrany v obcích 

 
4. Schválení „Střednědobého výhledu rozpočtu“ Mikroregionu Hustířanka na roky 2023, 

2024, 2025, 2026 a 2027 
 

5. Schválení rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2023 
 

6. Přivítání nově zvolených starostů a místostarostů v DSO 
 

7. Schválení podání žádosti o dotace na podporu DSO Hustířanka na HKH 
 

8. Různé 
 

9. Diskuse 
 

10. Závěr 
 
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 5/2022 
Hlasování:16 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 

 
 
Dále p. Huňat navrhnul jako zapisovatele paní Čepelkovou a vyzval starosty 
k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje za zapisovatele paní Ilonu Čepelkovou. 
 
Hlasování: 16 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 



 
Jako ověřovatele zápisu navrhl pana Jana Mencla a paní Dagmar Jarošovou. Předseda 
vyzval starosty k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Dagmar Jarošovou a pana Jana 
Mencla. 
 
Hlasování: 16 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
Jako navrhovatele usnesení pana Mgr. Ing. Miloše Dohnálka LL.M. navrhnul pan 
předseda Huňat vyzval starosty k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení pana Mgr. Ing. Miloše Dohnálka LL.M 
 
Hlasování: 16 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se zdržel hlasování 
 
 

2. Dotační možnosti  
 
S dotacemi nás seznámila Ilona Čepelková, předložila přehled vyhlášených dotačních 
možností. 

 
Přehled dotací NPŽP a OPŽP 
Dotace NPŽP 
 
Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady  
 
29.6.2022  
Příjem žádostí: 3.10.2022 - 30.11.2022 Alokace: 100 000 000 Kč  
Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u 
předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s 
přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy 
venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění 
technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále 
na podporu rozvoje lesních mateřských a základní...  
 
Výzva č. 3/2022: Ekomobilita  
 
1.6.2022  
Příjem žádostí: 6.6.2022 - 15.12.2023 Alokace: 600 000 000 Kč  
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 
nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s 
vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.  
 
 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=109
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=109
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https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108
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Výzva č. 1/2022: Zelená stuha  
 

1.3.2022  
Příjem žádostí: 3.10.2022 - 1.4.2025 Alokace: 21 000 000 Kč  
Výzva je určena pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a „Zelená stuha ČR". Cílem 
výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí 
v malých obcích.  
Nově otevřené výzvy: 
 
Výzva č. 1/2022 PU: Půjčky pro projekty OPŽP 2021+  
 
15.8.2022  
Příjem žádostí: 1.9.2022 - 31.5.2023 Alokace: 844 500 000 Kč  
Tato výzva je posílením vlastních zdrojů žadatelů. Žádost o půjčku musí mít vazbu na 
konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027. Pro půjčku a dotaci na vodohospodářské 
projekty je určeno 794,5 mil. Kč. Až 50 mil. Kč je určeno pro půjčku na modernizaci 
environmentálních center. Půjčku a dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých 
výdajů.  

 
Výzva č. 15/2021: Ekologická likvidace autovraků  
 
20.12.2021  
Příjem žádostí: 2.1.2023 - 31.3.2024 Alokace: 80 000 000 Kč  
Ministerstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování 
autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí 
podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s 
nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště.  
 
Výzva č. 14/2021: Emise ze stacionárních zdrojů  
 
9.12.2021  
Příjem žádostí: 15.1.2022 - 15.1.2023 Alokace: 30 000 000 Kč  
Ke snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a 
dalších provozů přispěje nová dotační výzva s alokací 30 milionů korun. Cílem podpory je 
omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva 
zápachem.  
 
Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody  
 
30.9.2021  
Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 Alokace: 450 000 000 Kč  
Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, 
se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává 
Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR 
nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.  
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Výzva č. 8/2021: Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích  
 
30.9.2021  
Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 Alokace: 95 500 000 Kč  
Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 95,5 milionů korun z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR na výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich 
ochranných pásmech. Výše podpory na jeden projekt je stoprocentní. Prostředky jsou 
určeny resortním organizacím Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a správám 
národních parků, které ze zákona zajišťují výkupy s cílem zlepšit ochranu a péči o 
nejcennější přírodní lokality. 
 
Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod  
 
30.9.2021  
Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 Alokace: 300 000 000 Kč  
Oblíbené dotace jsou opět zde. Pro obce je připraveno 300 milionů korun z evropských 
fondů na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde 
není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové 
síti zakončené ČOV.  
 
Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů – grantové schéma  
 
22.7.2021  
Příjem žádostí: 2.8.2021 - 30.12.2023 Alokace: 30 000 000 Kč  
Výzva je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným 
nestátním neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit co 
největší počet výsadeb stromů v terénu, paralelně s realizací projektů podpořených v 
rámci výzvy č. 4/2021, urychlení administrace a znásobení zdrojů financování 
prostřednictvím zapojení soukromých prostředků.  
 
Obnova zeleně  
 
16.7.2021  
Příjem žádostí: 16.7.2021 - 30.11.2023 Alokace: 100 000 000 Kč  
Na pomoc obcím a krajům zasaženým živelní pohromou (tornádo nebo downburst) 24. 
června 2021 je určena dotační výzva v objemu 100 mil. korun směřující na obnovu 
veřejné zeleně a doprovodných vodních ploch. Vyřízení dotace je rychlé, dotace ve výši 
až 15 mil. korun bude vyplácena zálohově.  
 
Obnova infrastruktury  
 
16.7.2021  
Příjem žádostí: 16.7.2021 - 31.12.2022 Alokace: 100 000 000 Kč  
Do obcí na území zasaženém živelní pohromou 24. 6. 2021 směřuje mimořádná výzva na 
obnovu vodohospodářské a odpadové infrastruktury s alokací 100 mil. korun. Žadatelé 
získají až 10 mil. korun. Vyřízení dotace je rychlé, dotace bude žadatelům vyplácena 
zálohově.  
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Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny  
 
1.12.2016  
Příjem žádostí: 1.12.2016 - 31.12.2023 Alokace: 35 000 000 Kč  
Cílem zcela nové výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním 
fondem životního prostředí ČR, je podpora zpracování územních studií krajiny, které 
obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. 
  
Operační program životního prostředí OPŽP  
 
14. výzva – Třídění a dotřiďování odpadů 
 
Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů 
anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady. 
Podání žádosti  
7. 9. 2022 - 30. 12. 2022 
Alokace  
500 000 000 Kč 
 
11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách 

 
Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, 
tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře. 
Podání žádosti  
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023 
Alokace  
825 000 000 Kč 
 
10. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu 
 
Základním cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu 
s principy New European Bauhaus. 
Podání žádosti  
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023 
Alokace  
1 450 000 000 Kč 
 
9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře  
 
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v 
sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Ústecký kraj, 
Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský 
kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.  
Podání žádosti  
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023 
Alokace  
500 000 000 Kč 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=29


4.výzva – Udržitelné nakládání s odpady  
 
Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných 
dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci 
a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu 
(biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad 
a nápojové kartony).  
Podání žádosti  
7. 9. 2022 - 31. 12. 2023 
Alokace  
500 000 000 Kč 
 
3.výzva – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady  
 
Výzva je určena pro projekty výstavby nebo dostavby vodovodu v těch lokalitách, kde 
neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporovanou aktivitou je 
výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti. 
Podání žádosti  
15. 8. 2022 - 28. 2. 2023 
Alokace  
900 000 000 Kč 
 
Dotace NPŽP dotace podrobnější popis  
 
Výzva č. 1/2022: Zelená stuha  
 
1.3.2022  
Příjem žádostí: 3.10.2022 - 1.4.2025 Alokace: 21 000 000 Kč  
Výzva je určena pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a „Zelená stuha ČR". Cílem 
výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí 
v malých obcích.  
Výše příspěvku 
Obec oceněná titulem Zelená stuha – až 500 tisíc Kč 
Obec oceněná titulem Zelená stuha ČR – až 800 tisíc Kč + dalších 200 tisíc Kč na aktivity 
spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí 
sídla 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů. 
Termíny podání žádostí 
10. 2022 do 3. 4. 2023 pro oceněné z roku 2022; 
10. 2023 do 1. 4. 2024 pro oceněné z roku 2023; 
1. 10. 2024 do 1. 4. 2025 pro oceněné z roku 2024. 
Podmínky pro získání dotace 
Příjemce podpory musí být vlastník nebo nájemce pozemku, kterého se projekt týká. 
Dodržení doby udržitelnosti – 5 let, případně 3 roky. 
Vzdělávacích projekty mají vést k zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do 
environmentálních aktivit, případně k péči o zeleň, přírodní prvky a celkový obraz obce. 
 



 
Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů – individuální výsadba 
 
Příjem žádostí: 2.8.2021 - 30.12.2023 Alokace: 200 000 000 Kč  

 
Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím 
podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení 
kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. 
Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem 
žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun....  
Podrobnější odkaz na výzvu:  
a pro MASky či neziskové organizace: 
 
Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů-garantové schéma 
 
Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov  
 
Výše podpory:   
Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu (bližší specifikace v textu výzvy), která je uvedena na odkaze 
níže.   
Termíny:  
Zahájení příjmu žádostí: 1. 12. 2021 od 10:00 hod  
Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2022 do 14:00 hod 
  
Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2025  
Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích 
Příjem žádostí: 12.1.2022 - 31.8.2022 nebo do vyčerpání alokace.  
Alokace: 1 754 000 000 Kč  
 
Výzva č.14/2016 Územní studie krajiny 
 
Dotace MŽP 
Nová zelená úsporám, který přinese nové možnosti pro obce/města řešit bytový fond.  
1.1      Podporované aktivity 
 Pro účely dotační analýzy uvažujeme jen aktivity na bytových domech, ale program bude 
zaměřen i na vlastníky či stavebníky rodinných domů. 
-          FVE systémy, 
-          Ohřev teplé vody, 
-          Adaptace na měnící se klima, 
 1.2      Termín výzvy 
 -          zahájení příjmu žádostí: říjen 2021 
-          ukončení příjmu žádostí: rok 2030 
1.3      Výše podpory  
-          Je odvislá od počtu bytových jednotek a měrných nákladů na opatření.  
(bytové domy od strany 33) Na výše uvedeném odkaze naleznete i informace o 
možnostech podpory pro rodinné domy. 



Výše podpory: min. 100 tis. Kč – max. 500 tis. Kč (výše podpory 85 %) 
Termín: od X/2022 do XI/2022, realizace do XII/2025 
 
Dotace Královehradeckého kraje na 2022  
 
Žádost na individuální dotaci je určena pro mimořádné a výjimečné účely, na které nebyl 
schválen dotační program. 
 
V oblasti individuálních dotací je možné podat žádost pro financování buď celoroční 
činnosti nebo jednorázové akce. 
Dotace na individuální účel – roční činnost: 
Datum zahájení výzvy: 01.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 31.12.2022 17:00:00 
Dotace na individuální účel – jednorázové akce: 
Datum zahájení výzvy: 01.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 31.12.2022 17:00:00 
 
Nově vyhlášená dotace KHK pro oblast sportu a tělovýchovy dětí a mládeže nebo práce 
s dětmi a mládeží ve volném čase. 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo výzvu k podání žádosti o peněžní 
dar 22DAR03 - „Podpora v období energetické krize s cílem zachovat rozsah činnosti ve 
prospěch dětí a mládeže“ pro rok 2022. Dar je určen pro spolky a ústavy založené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavní činnost je (dle zakládacích 
dokumentů) oblast sportu a tělovýchovy dětí a mládeže nebo práce s dětmi a mládeží ve 
volném čase.  
Termín podání žádosti je 15.11. 2022 – 30.12.2022, lhůta pro rozhodnutí o přidělení 
dotace je do 30.3.2023 
 
Lužany – Územní plán, dílčí vyúčtování provede obec 
Habřina – Územní plán 
Velichovky – Ozdobné květináče – vyúčtování prosinec 2022 
DSO Hustířanka – Regionální rozvoj – příjem žádosti  
 
Usnesení: 
Výbor svazku bere na vědomí informace o vyhlášených dotačních možností. 
 

3. Prezentace požární ochrany v obcích  
  

Pan Huňat předal slovo panu Petru Čtvrtečkovi, který poprosil o posílení prevence PO 
směrem k občanům. Předal letáčky a různé materiály k prevenci požární ochrany, kde 
upozornil na to, jak je důležité šířit informace hlavně mezi seniory. Nepodceňovat revize 
komínů. Nabídl pomoc na další individuální prezentace přímo na jednotlivých obcích.  
 
Usnesení: Výbor svazku bere na vědomí. 

 



4. Schválení „Střednědobého výhledu rozpočtu“ Mikroregionu Hustířanka na roky 2023, 
2024, 2025, 2026 a 2027  
 
Pan předseda předal slovo účetní paní Lence Jarošové. 
Paní účetní Lenka Jarošová seznámila starosty s novým „Střednědobým výhledem 
rozpočtu“ Mikroregionu Hustířanka na roky 2023, 2024, 2025, 2026 a 2027 

Byl součástí pozvánky, všichni byli informováni. Návrh byl vyvěšen řádně na úředních 
deskách OÚ.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Mikroregionu Hustířanka na roky 
2023, 2024, 2025, 2026 a 2027 
 
 
Hlasování: 16 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 

5. Schválení rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2023 
 

Pan Huňat a paní Jarošová seznámili starosty s rozpočtem na rok 2023.Rozpočet bude 
vyrovnaný na straně výdajů a příjmů bude 523 300 Kč. 
 
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje navržený rozpočet DSO Hustířanka na rok 2023. Rozpočet bude 
vyrovnaný na straně výdajů a příjmů bude 523 300 Kč. 
 

Hlasování: hlasů: 16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 

6. Přivítání nově zvolených starostů a místostarostů v DSO 
 

Pan předseda přivítal nové starosty, starostky, místostarosty a místostarostky. A všichni se 
představili navzájem. 
 

7. Schválení podání žádosti o dotace na podporu DSO Hustířanka na HKH 
 
Pan předseda seznámil starosty s možností podání dotace. Tak jako každý rok žádáme 
Královehradecký kraj na podporu fungování našeho svazku, tak i v letošním roce podáme 
žádost z programu Regionální rozvoj 2023 na Podporu svazků. Paní Čepelková žádost 
vypracuje. 
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu DSO Hustířanka na rok 2023 
na HKH. 
 
Hlasování: hlasů 16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 



8. Různé 
 
Při zahájení předal pan předseda slovo panu starostovi pořádající obce Hřibojedy Mgr. Ing. 
Miloš Dohnálek, LL.M, který seznámil přítomné s činností obce Hřibojedy. Byla provedena 
oprava chodníků, oprava víceúčelového hřiště. A další velkou akcí, kterou obec čeká je 
výstavba vodojemu za 60 000 000 Kč, která by měla pomoci při nedostatku pitné vody 
v horní části obce a také pomoci další obci Libotov. Měl by být dostačující tlak vody, 
potřebný pro připojení dalších obytných lokalit. Představil novou místostarostku Markétu 
Hamanovou.  
 

9. Diskuse 
 
Prezentace MAS Hradecký venkov zastoupené Janou Rejlovou a Janou Štěpánkovou.  
Představení dotačních programů, které budou v 2023 vyhlášeny. IROP, připravuje alokaci 
uvolněných prostředků na období 2022–2025 64 000 000 Kč, budou se vyhlašovat už na 
začátku příštího roku. Podporované aktivity: 
 

1. Bezpečnost v dopravě  
2. Hasiči (II.III. a V) 
3. Veřejné prostranství 
4. Vzdělávání 
5. Sociální služby 

 
Mohou obcím pomoci s dotacemi na chodníky. PO jednotky a požární budovy. Revitalizace, 
zapojení do projektu modré a zelené prvky. Podpora energetické úspory, podpora MŠ a ZŠ 
různé technické třídy apod. Další z nabídek byla Nová zelená úspora LIGHT, 
Určená pro pomoc s žádostmi na dotace pro občany, vlastníky a spoluvlastníky domů, pro 
domácnosti, kde všichni členové pobírají starobní či invalidní důchod 3.stupně, nebo 
pobírá domácnost příspěvek na bydlení v období 12.9.2022. 
O dotace bude moci žádat od 9.1.2023.Výhodou je, že s žádostí pomůžou zaměstnanci 
MAS Hradecký venkov. Výše dotace je 150 000 Kč -100 % předem. 
Požádali nás o součinnost s pomocí seniorům, či společnostem, kde bude možná pomoc 
realizována prostřednictvím MAS Hradecký venkov. Předávat kontakty na paní Rejlovou, 
kde bude pomoc ze strany MAS.  Realizace bude s vypracováním žádostí i s, pomocí najít 
vhodných podpor či dávek pro seniory. Spolupráce, hlavně na úrovni jednotlivých obcí, kde 
by byla možnost s přímou pomocí. 
 
Stanovice budou psát do zpravodaje. Od prosince 2022. 
 
Další bod diskuse byl nápad zorganizovat společný den se seniory, kde by se propojily dvě 
generace seniorů a dětí. V duchu sportovního odpoledne zakončené zábavou při posezení 
hudby. Návrh byl uspořádat Den seniorů v Libotově na hřišti, kde je krásné zázemí pergola 
a sportoviště. Předpokládaný termín nám přislíbil pan starosta Libotova Mgr. Bc. Filip Kraus 
na 11.6.2023.  
 
Usnesení: výbor svazku bere na vědomí nabídku pomoci MAS Hradecký venkov a 
uspořádání sportovního dne Den seniorů společně se všemi obcemi.  



 
10. Závěr 

 
Pan Huňat poděkoval za účast a popřál šťastnou cestu domů. Popřál krásné Vánoce hlavně 
hodně zdraví štěstí.  
Příští jednání již v novém roce 2023 místo a datum se upřesní. 
 

Přílohy zápisu: 
1. Listina přítomných 

 
Ověřovatel zápisu: 
 
Jan Mencl 
 
Dagmar Jarošová 
 
V Hřibojedech 1.12.2022 
 
Zapsala Ilona Čepelková 



U S N E S E N Í   Č.   4/2022 
 

výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 1.12.2023 v Hřibojedech 

 
 
 
s c h v a l u j e  
 
I.I. program zasedání výboru svazku č. 5/2022 
 
I.II. za zapisovatele paní Ilonu Čepelkovou 
 
I.III. ověřovatele zápisu pana Jana Mencla a paní Dagmar Jarošovou 
 
I.IV. za navrhovatele usnesení pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M 
  
 I.V.      výbor svazku bere na vědomí informace o předávání informací o prevenci PO 
 
 I.VI.     výbor svazku bere na vědomí informace o vyhlášených dotačních možností 
 
I.VII.     výbor svazku schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Mikroregionu Hustířanka na  
               roky 2023,2024,2025,2026, a 2027 
 

 I.VIII.   výbor svazku schvaluje navržený rozpočet DSO Hustířanka na rok 2023. Rozpočet bude      
             Vyrovnaný na straně výdajů a příjmů bude 523 300 Kč. 
 
I.IX.      výbor svazku schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu DSO Hustířanka na rok 2023  
            na HKH. 
 
I.X.      výbor svazku bere na vědomí nabídku pomoci MAS Hradecký venkov s dotací na Novou  
            Zelenou úsporu LIGHT.  
 
I.XI.      výbor svazku bere na vědomí, zorganizování společného sportovního Dne seniorů 2023.  

 
  

 
 
 
V Hřibojedech 1.12.2022 
 
p. Jaroslav Huňat – předseda Mikroregionu Hustířanka 
 

 
Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M – navrhovatel usnesení 


