
Zápis

ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka
konaného dne 28.5.2020 Libotov

Přítomni: p. Huňat, p. Šutriepka, p. lnnert, Filip Kraus, pí. Mužíková, pí. Andrlová,
p. Procházka, p. Sucháček, p. Lebedinský, pí, Jarošová, pí, Svobodová,
p, Slovák, p.Volf, píSkřipská, pí. Skořepová

Pozdní příchod: t8.2O dorazil pan starosta z Hřibojed Mgr. lng. Miloš Dohnálek, LL.M.,
18.30 přišel pan místostarosta Lanžova pan Mencl

Dřívější odchod:

Omluveni: Jiří Beran.

Ověřovatelé zápisu: píJitka Andrlová a p. Miloš lnnert

Hosté: lng, Jana Rejlová ředitelka a Bc, Jana Štěpánková za MAS Hradecký venkov

Program:

1. zahájení,jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

2. kontrola usneseníz minulého zasedání

3. Prezentace MAS Hradecký venkov propagace o webovém portálu Regionv sobě, který
bude mapovat a propojovat místní producenty s (nejen) místními konzumenty,

4. Schválení závěrečného účtu za rok 201,9

5. Schválení účetní závěrky za rok 201,9

5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019

7, Dotace OPZ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů
strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí - informace o projektu.

8. Dotačnímožnosti

9. Odpadové hospodářství - Předání Analýzy na odpadové hospodářství DSo Hustířanka
z dotace opz.



Dále p. Huňat navrhnul jako zapisovatele paní Čepelkovou a vyzval starosty
k odsouhlasení.

Usnesení:
Výbor svazku schvaluje za zapisovatele pí Čepelkovou.
Hlasování: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

Jako ověřovatele zápisu navrhnul paní a vyzval starosty k odsouhlasení.

Usnesení:
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paníJitku Andrlovou a pana Miloše lnnerta.
Hlasování: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

jako navrhovatele usnesení p. Huňat navrhnul pana Filip Kraus a vyzval starosty
k odsouhlasení.

Usnesení:
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení pana Filipa Krause
Hlasování: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

2. kontrola usneseníz minulého zasedání členské schůze:

SPLNĚNÁ USNESENÍ:

Bod byl naplněn, na minulém zasedání svazku nebyl zadán žádný závazný úkol.

Prezentace MAS Hradecký venkov propagace o webovém portálu Regionv sobě, který
bude mapovat a propojovat místníproducenty s (nejen) místními konzumenty.

Zasedání navštívil z vedení MAS Hradecký venkov paní lng. Jana Rejlová projektová
manažerka a ředitelka MAS Hradecký venkov a Bc. Jana Štěpánková vedoucí
zaměstnankyně pro realizaci CLLD.
Prezentace byla zaměřena na podporu našich regionálních producentů, cílem je vytvořit
mapu s kontakty a místem všech soukromých podnikatelů jak zemědělců, tak i prodejen a

drobných řemeslníků i přehled turistických míst,
Obrátili se na nás s nabídkou propagace Vašeho podnikání na webovém portálu Regionv
sobě, který bude mapovat a propojovat místní producenty s (nejen) místními
konzumenty. Portál nabízí možnosti voucheru/produktu/služby. Konzument (ať lokální či
turista), tak bude moci rychle vyhledat producenty lokálních produktů a služeb.
Vyhledávání bude jak po MASkách (např: Královéhradecký kraj -> MAS Hradecký venkov),
tak bez znalosti MASek jednoduše zoomováním na mapu s body producentů. Zveřejnění
je zdarma.



Usnesení:
a) Výbor svazku nezjistil, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených

podkladŮ v souladu s §4 vyhlášky č, 22O|2OI3 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

b) Výbor svazku vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Mikroregion Hustířanka a

schva l uje účetní závěrku M ikroregion u H ustířa nk a za rok 201-9,

Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

5. 7práva o v,ýsledku hospodaření DSO za rok 2019
Pan Huňat seznámil se zprávou o výsledku hospodaření za rok 20].9, ve které je vyčíslen
hospodářský výsledek za rok 20],8 ve výši +50 84]-,58 Kč, Ztráta je způsobena systémem
zpětného proplácení dotací na projekt z OP7. Proplácení probíhá zpětně vždy po 6

měsících,
P. Huňat vyzval starosty k odsouhlasení hospodářského výsledku za rok2019
ve výši +50 841,58 Kč a vyzval je k odsouhlasení převodu hospodářského výsledku z účtu
431 na účet 432.

Usnesení:
Výbor DSO Hustířanka schvaluje hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši
+50 84].,58 Kč a schvaluje převod tohoto výsledku z účtu 43L na účet 432.

Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nlkdo se nezdržel hlasování

Dotace OPZ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou
plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí - informace o
projektu,
Paní Čepelková seznámila přítomné o změně projektu a jeho prodloužení vzhledem
k situaci s coronavirem bude prodloužen až do konce září. Mzda na paní Čepelkovou je
pouze do konce června. Plánované stáže P, Čepelková shrnula dosavadníčinnosti spojené
s realizacíprojektu. Předala materiály spojené s těmito činnostmi, Dále shrnula zkušenosti
ze stáže ve Svazku obcíJestřebí 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.
Seznámila ostatníse zážitky že stáž, která byla 25.2.2O2O v MAS Luže. Kde je celou stáží
prováděla Mgr. Eva Feyfarová zástupce MAS SKCH, z,s. S panem starostou z Rosic Bc.

Zdeněk Volejník, O stáži předala informace v materiálech o dění v projektu.
V červnu 5.6.2020 bude stáž do MAS Hradecký venkov.
P. Čepelková dále připomněla, že připravuje školení t6.6. 2O2O Vedení úřední desky a

1,.7.2O2O pro kronikáře účetní 22.6,a 29.6,2O2O. Ještě je v jednání poslední stáž.
Připomněla, že se budou dokončovat strategické plány obcí.



140. výzva
PO4- Ochrana přírody
4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
Stav:
Příjem žádostí do:3.8.2020
Příjem žádostíprobíhá
3.8.2020

Dotace sFŽp čR
Výzva č. L2|2OL92 Domovní čistírny odpadních vod
Příjem žádostí: 2.3.2020 - 30.6.2027 Alokace: 2OO OO0 0O0 Kč
Výzva č.9l2019: Výsadba stromů
2.1o.2019
Příjem žádostí: L4,10.201,9 - 31.8,2020 Alokace: 10O OOO 000 Kč
Výzva č.2l20t8: Zdroje pitné vody
2,5.2oI8
Přrjem žádostí: 4.5.2018 - 1,8.12.2020 Alokace: 600 000 0OO Kč
Dotace OPZ:

OPZ výzva 109

výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace Úsc)
Číslo: t09
Platnost od: 16. 3.2O2O 00:30
Platnost do: 16. 6.2O2O L2:O0

Stávající dotace KHK
Habřina - Památník - vyúčtuje si obec.
Habřina - územní plán, dílčí vyúčtování provede obec.
Lužany - územní plán, dílčívyúčtování provede obec,
DSo Hustířanka - Regionální rozvoj - podpora svazků schválená dotace.

8. Odpadové hospodářství - AnaIýza odpadu pro DSO Hustířanka.

Paní Petrou DryŠlovou nám byla předána všeobecná analýza produkce a nakládání
s odpady v obcích DSO Hustířanka.
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně v projektu a vznikla možnost využit finanční
prostředky pro vypracování Analýzy odpadového hospodářství pro celé DSo Hustířanka
bude jedna z možností Analýzu použít zejména v případě vyjednávání o možných změnách
ve strategíisystému nakládánís odpadem v celém DSO Hustířanka a všech obcích v DSo.

9. Různé
Pan Huňat seznámil přítomní s problematikou odpadového hospodářství informace o
situaci v této oblasti. Byla tu možnost vyvolat jednání s naší svozovou službou.

tl.Diskuse



UsNEsENÍČ. 2l2o2o

výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka
konaného dne 28.05.2020

l. schvaluje

1.1. program zasedánívýboru svazku č.2l202O

1.1l. za zapisovatele píČepelkovou

1.1ll. ověřovatele zápisu paní Jitku Andrlovou a p. Miloše lnnerta

1.IV. za navrhovatele usnesení pana Filipa Krause

l.V. Výbor svazku vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Mikroregionu
Hustířanka a schvaluje účet Mikroregionu Hustířanka za rok 20]_9, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad.

l.Vl, a) Výbor svazku nezjistil, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předloŽených podkladŮ vsouladu s §4 vyhláškv č.22O/2013 věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
b) Výbor svazku vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Mikroregionu
Hustířanka a schvaluje účetnízávěrku Mikroregionu Hustířanka za rok2OI9.

l.Vll uibor DSO Hustířanka schvaluje hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši
+50 841,58 KČ a schvaluje převod tohoto výsledku z účtu 431 na účet 432,

V Libotově dne 28.05,2020

p. Jaroslav Huňat -předseda Mikroregionu Hustířanka

Mgr. Bc, Filip Kraus - navrhovatel usnesení



Listina přítomných

na výboru svazku DSo Nlikroregionu Hustířanka

dne 28 5.2020 Libotov
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