
 
Z á p i s  

 
ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 

konaného dne 24.03.2022 v Litíčí 
1/2022 

 
 
Přítomni: Předseda Jaroslav Huňat, Lenka Mužíková, Stanislav Volf, Dagmar 

Jarošová, Ondřej Sucháček, Jan Mencl, Miloš Innert, Jiří Lebedínský, 
Martin Hynek – místostarosta Libotova, Jitka Andrlová, Radovan 
Šutrepka, Jiří Roleček místostarosta Kuks, Zbyněk Procházka, Mgr. Ing. 
Miloš Dohnálek, LL.M. 

 
              
 
Pozdní příchod:   
 
Dřívější odchod:   
 
Omluveni: Jaroslava Svobodová, Jiří Beran, Milan Slovák ml. 
 
Ověřovatelé zápisu: Jitka Andrlová a Ondřej Sucháček 
 
Hosté: místostarostka Lanžova Kateřina Sinkoviczová 
 

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

 
2. Dotační možnosti  

 
3. Rozpočtové opatření č.1/2022 

 
4. Kalendář společenských a sportovních akcí v DSO na rok 2022 

 
5. Zpravodaj informace, návštěva paní Sekyrkové 

 
6. Různé 

 
7. Diskuse 

 
8. 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. Dotační možnosti  

 
3. Schválení rozpočtového opatření č.1/2022 

 
4. Kalendář společenských a sportovních akcích v DSO na rok 2022 

 
5. Zpravodaj informace, návštěva paní Sekyrkové 

 
6. Různé 

 
7. Diskuse 

 
8. Závěr 
 
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 1/2022 
Hlasování: 14 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: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
Jako ověřovatele zápisu navrhl pana Ondřeje Sucháčka a paní Jitku Andrlovou. Předseda 
vyzval starosty k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ondřeje Sucháčka a paní Jitku 
Andrlovou. 
 
Hlasování: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
Jako navrhovatele usnesení pan Huňat navrhnul paní Lenku Mužíkovou a vyzval starosty 
k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 



Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení paní Lenku Mužíkovou. 
 
Hlasování: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se zdržel hlasování 
 
 

2. Dotační možnosti  
 
S dotacemi nás seznámila Ilona Čepelková. 
 
Dotace NPŽP dotace  
 
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.  
 
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....  
 
Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů-garantové schéma 
 
Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov  
Podporované aktivity:  

• Zateplení obvodového pláště budovy  

• Výměna a renovace (repase) otvorových výplní  

• Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo 

zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního 

osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující 

prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)  

• Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla  

• Realizace systémů využívajících odpadní teplo  

• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem 

nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje 

využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení 

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje 

nebo zemní plyn  

• Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie  

• Instalace solárně-termických kolektorů  



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 Alokace: 1 754 000 000 Kč  
Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na 
zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých 
prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy. 
Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH 
Zahájení příjmu žádostí: 12. 1. 2022 od 10:00 hod. 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 14:00 hod, nebo po vyčerpání alokace 
Ukončení realizace podpořených projektů: do 30. 6. 2025 
 
Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek  
16.11.2021  
Příjem žádostí: 1.12.2021 - 30.6.2022 Alokace: 50 000 000 Kč  
Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého 
mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění 
správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
Obnova zeleně 
 
Obnova infrastruktury 
 
Výzva č.14/2016 Územní studie krajiny 
 
Dotace MŽP 
 
Nová zelená úsporám, který přinese nové možnosti pro obce/města řešit bytový fond.  
 

      Termín výzvy 

 -          zahájení příjmu žádostí: říjen 2021 
-          ukončení příjmu žádostí: rok 2030 
 
 
Dotace OPŽP: 
 
Chystaná dotace: 
 
od 31.3.2022 by měla být vyhlášena výzva na  
Elektromobily pro VEŘEJNÝ SEKTOR, kdy dotace na jedno osobní auto činí 300 000 Kč,  



dodávku 500 000 Kč, skútry 30 - 50 000 Kč, 4kolky 200 000 Kč, samojízdné pracovní stroje 
(velká sekačka na baterky) 700 000 Kč, Dobíjecí stanice 45 000 Kč. 
161. výzva 
výzvy: Příjem žádostí probíhá  
Podání žádosti od: 11. 3. 2022  
Podání žádosti do: 31. 5. 2022  
Celková alokace: 30 000 000 Kč  
 
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
 
 
160. výzva 
 
Stav výzvy: Příjem žádostí probíhá  
Podání žádosti od: 11. 3. 2022  
Podání žádosti do: 31. 5. 2022  
Celková alokace: 230 000 000 Kč  
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
 
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 

Lužany – Územní plán, dílčí vyúčtování provede obec 
Habřina – Územní plán 
Velichovky – Informační systém, Revitalizace točny– vyúčtováno 
DSO Hustířanka – Regionální rozvoj – podpora svazků podání žádosti 

       Stanovice – Individuální dotace – oprava opěrné zdi realizace – bylo vyúčtováno 

3. Schválení rozpočtového opatření č.1/2022 
 
Pan Huňat seznámil starosty s rozpočtovým opatřením číslo č. 1. Vzhledem k jinému 
účtování mapového programu Gramis. 
 
 



Usnesení: 
 
Výbor svazku schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 
 
Hlasování: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 

4. Kalendář společenských akcí v DSO na rok 2022 
 
Paní Čepelková požádala obce o seznam plánovaných akcích. Vytvořil by se společný 
kalendář všech akcí v DSO. Jen bohužel, nemáme od Vás ještě všechny seznamy. Bude se 
na tom pracovat a všem se pak kalendář pošle. Vznikne přehled všech akcí, který bude 
vodítkem pro občany ve všech obcích, kteří se budou chtít akcí zúčastnit. Vše, by se 
propojovalo na webových stránkách, které mají stejného poskytovatele jak DSO. U jiných 
obcí, se bude řešit odkazem na stránky DSO, kde bude možnost k nahlédnutí na seznam. 
 
 
Usnesení: 
 
Výbor svazku bere na vědomí. 
 

5. Zpravodaj návštěva paní Sekyrkové  
 
Paní Sekyrková přijela o něco později a přivedla s sebou hosta pana Holana z TV Zvičina, je 
to kameraman a přímo se podílí na reportážích z okolí Dvora Králové tak i z okolí Jaroměře.  
 
Paní Sekyrková znovu připomněla důležité informace k vydávání našeho zpravodaje: 
 
Informace k vydávání našeho zpravodaje na rok 2022 od paní Sekyrkové. 

Prosím přispěvatele o těchto 5 věcí: 

 

1. akce, které chystáte, připravte do formátu:  

datum konání akce (den, hodina), místo konání, název akce, její popis, pořadatel (je-li 

nutný uvádět). Samozřejmě, že je můžete dále i uvést v textu (zvát obyvatele osobně), ale 

je pro nás náročné tyto akce vyznávat z textu a většinou vás potom žádáme o doplnění 

informací.  

 

2. fotky k článkům posílat zvlášť, ne jako součást textového dokumentu. Mohou být 

součástí textového dokumentu, abychom lépe viděli, u jaké části textu mají být, ale zvlášť 

v příloze je potřebujeme kvůli kvalitě fotek v tištěné podobě. 

 

3. dodržujte termín odevzdání – prosím, všichni. Potom nemám prostor na korektury 

textů a úpravy již nasázeného.  

Pokud čekáte na vybranou informaci, kvůli které podklady neodevzdáváte, odevzdejte 

zatím, co máte a upozorněte mě na to, že více dodáte později (a kdy). 

 



4. uvádějte vždy pod textem autora článku – není automatické, že je autorem ten, kdo 

článek poslal. U fotky by to bylo také ideální, ale není to nutné.  

 

5. změna e-mailu pro podklady Zpravodaje Hustířanka na: ZvicinaTV@gmail.com. 

 

Termíny uzávěrek pro příští rok: 

7.března 2022 

2. června 2022 

12. září 2022 

30. prosince 2022 

 

Ještě se diskutovalo o formě zasílání příspěvků hlavně dodržovat termíny. Mluvilo se i o 

vizuální změně zpravodaje.  

Zdražení papíru. Cena zpravodaje, možné jeho zdražení. 

 

Po delší rozpravě a připomínek obcí k příspěvkům, že některé menší obce nemají o čem 

psát, by bylo lepší dělat méně čísel. Ale po diskusi se dohodlo, že termíny zůstanou úplně 

stejné. A to vzhledem k tomu, že by se neuvedly termíny plesů a lednové a zimní akce, 

rozhodlo se o zachování čtyř čísel zpravodaje. Když nebudete mít o čem psát, je možné 

zařadit do zpravodaje třeba i historii obce. Vše zaplnit fotografiemi. Nebo volat paní 

Sekyrkovou, poradí Vám, o čem se dá psát. 

Pan Holan nabídl i možnost natáčení různých reportáží pro zviditelnění vašich obcí na 

Zvičina TV. 

 
 

6. Různé 
 
Paní Lenka Mužíková nás seznámila o dění v její obci, seznámila nás se zrealizovanými 
projekty jako je například, nové dětské hřiště v Litíči i v Nouzově a projekty, které chystá, 
prioritou je projekt na nový obecní úřad apod. Nová naučná stezka, na které se nyní 
pracuje, bude otevřena 11.června 2022. 
 
 
Pan Jan Mencl požádal o výpomoc s organizací na setkání seniorů s vystoupením Veselé 
trojky 10.7.2022 je to neděle. Seznámil nás s jeho novou funkcí jako starosta, představil 
nám novou místostarostku Kateřinu Sinkoviczovou. A poreferoval o chystaných akcích a 
projektech v Lanžově, a na nové opravy a předělávky obecních prostor. 
Pan Dohnálek přednesl výhody vývozu odpadu odvoz od domu, kde se vyváží modré a žluté 
popelnice s komunálním odpadem, s odvozem 1x za měsíc. Zatím jsou občané spokojeni. 
Platí se zde za kapacitu. Stejný systém má zaveden Litíč i starostka Litíče je spokojená. 
Starostové si povyprávěli o problematice vývozu odpadu. Ceny se teprve budou tvořit, po 
prvních měsících, odvozu a změně vyhlášek. 
Kovový odpad je řešen na vymezených prostorách obce. 
 
Pan předseda Huňat seznámil s výsledky jednání, na kterém byl přítomen v úterý na 
Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem o ORP Dvůr Králové nad Labem. Které se 



stalo územím ORP „Hospodářsky a sociálně ohroženým územím“ (HSOU) a vyzval starosty 
o co nejdříve doplnění svých záměrů do jednoduché tabulky.  
Vše bude dál předáno přes MAS Královedvorsko a MAS Hradecký venkov společnosti CIRI, 
která zpracovává analýzu rozvoje území. Ze setkání zástupců obcí SO ORP Dvůr Králové 
nad Labem, kterého se zúčastnil 22.3.2022, bylo by dobré zaznamenat vše do seznamu, 
který se zaznamená do Strategie rozvoje KHK 2021+ 
 

7. Diskuse 
 
Pan Huňat seznámil s novou formou webových stránek, kde bude možnost zadávat do 
seznamu na stránkách projekty, které se nyní připravují, chystané projekty obcí, které by 
se mohly zadávat do připravené složky. Na nových stránkách se již pracuje. Bude zde i 
seznam společenských a sportovních akcí v DSO. Propojování stránek DSO se stránkami 
obcí. Pošleme krátký video návod na zprovoznění propojování se stránkami DSO. 
 
Diskutovalo se na téma obecní obchod a obecní hospoda, ano či ne. Starostové si předávali 
zkušenosti o provozu obchodů a hospod. Kde je základ mít v obci nějaké místo kde se 
mohou spoluobčané scházet.  

 
8. Závěr 

 
Pan Huňat poděkoval za účast a popřál šťastnou cestu domů. 
 
 

Přílohy zápisu: 
1. Listina přítomných 

 
Datum a místo příštího výboru svazku Mikroregionu Hustířanka se upřesnění.  
 
Ověřovatel zápisu: 
 
Jitka Andrlová  
 
Ondřej Sucháček 
 
V Litíči 24.3.2022 
 
Zapsala Ilona Čepelková 



U S N E S E N Í   Č.   1/2022 
 

výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 24.03.2022 v Litíči 

 
 
 
s c h v a l u j e  
 
I.I. program zasedání výboru svazku č. 1/2022 
 
I.II. za zapisovatele paní Ilonu Čepelkovou 
 
I.III. ověřovatele zápisu paní Jitku Andrlovou a pana Ondřeje Sucháčka 
 
I.IV. za navrhovatele usnesení paní Lenku Mužíkovou 
  
I.V.       výbor svazku schvaluje rozpočtové opatření č.1 /2022 
 
I.VI.       výbor svazku bere na vědomí vytvoření seznamu akcí na 2022 
   
I.VII       výbor svazku bere na vědomí termíny uzávěrek vydávání zpravodaje DSO 
 
 

 
 

  
 

 
V Litíči 24.3.2022 
 
p. Jaroslav Huňat – předseda Mikroregionu Hustířanka 
 

 
Lenka Mužíková – navrhovatel usnesení 

 
 


