
 
Z á p i s  

 
ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 

konaného dne 14.12.2021 ve Vilanticích 
4/2021 

 
 
Přítomni: Předseda Huňat, Mužíková, Volf, Jarošová, Sucháček, Mencl -

místostarosta Lanžova, Innert, Slovák ml., Lebedínský, Hynek -
místostarosta Libotova, Skořepová, Blahovec - místostarosta Vilantic 

              
 
Pozdní příchod:   
 
Dřívější odchod:   
 
Omluveni: Svobodová, Šutriepka, Procházka, Beran, Andrlová, Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. 
 
Ověřovatelé zápisu: Lenka Mužíková, Jiří Lebedínský 
 
Hosté:  

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

 
2. Dotační možnosti  

 
3. Schválení rozpočtu na rok 2022 

 
4. Rozpočtové opatření č.2. 

 
5. Podání žádosti o dotaci KHK na provoz DSO 

 
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 rozpočtu na rok 2022 
 

4. Schválení rozpočtového opatření č.2/2021 
 

5. Podání žádosti o dotaci KHK na provoz DSO 
 

6. Různé 
 

7. Diskuse 
 

8. Závěr 
 
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 4/2021 
Hlasování: 10 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 pí Čepelkovou. 
 
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
Jako ověřovatele zápisu navrhl Lenku Mužíkovou a Jiřího Lebedínského 
Předseda vyzval starosty k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Lenku Mužíkovou a pana Jiřího 
Lebedínského. 
 
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
Jako navrhovatele usnesení pan Huňat navrhnul paní Dagmar Jarošovou a vyzval starosty 
k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení paní Dagmar Jarošovou 
 
Hlasování: 9 hlasů pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování 



 
 
2.Dotační možnosti  
 
S dotacemi nás seznámila Ilona Čepelková. 
 
Dotace OP ŽP dotace  
 
157. Výzva 
Prodloužena do ledna 2022. 

Dotace MŽP 
Nová zelená úsporám, který přinese nové možnosti pro obce/města řešit bytový fond.  

 1.2      Termín výzvy 
 -          zahájení příjmu žádostí: říjen 2021 
-          ukončení příjmu žádostí: rok 2030 
 
 Výzva č.4/2021: Výsadba stromů – individuální výsadba 
 
Dotace pro MASky či neziskové organizace: 
 
Výzva č.5/202: Výsadba stromů-garantové schéma 
 
Výzva č. 10/2021 (v rámci Národního programu Životní prostředí), která se zaměřuje na níže 
uvedené aktivity: 
 
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí (financováno z NPO) 
Termíny: Žádosti je možné podat v období od 12. 1. 2022 od 10:00 hod.  
 
Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov  
 
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  
Dotace MMR: zajímavá výzva MMR v oblasti cestovního ruchu, kde v rámci Dotačního titulu č. 3 
- Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, kdy je možné financovat níže uvedené aktivity: 

Pořízení elektronických sčítačů (včetně SW) na sledování návštěvnosti v atraktivních turistických 
cílech a trasách regionu. Příjem žádostí do 17.12.2021 
 

Dotace pro rok 2022 z podprogramu 117D063 Technická infrastruktura 
 
Odkaz na výzvu MMR, která se zaměřuje na technickou infrastrukturu pro zainvestování pozemků 
pro následnou výstavbu rodinných domů a bytových domů. 
 

Dotace Královehradeckého kraje na 2022 a ještě aktuální dotace Program obnovy 
venkova 2022 
 
Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný 
popis jednotlivých programů ve formátu PDF. 
Program obnovy venkova: 
Datum zahájení výzvy: 01.12.2021 8:00:00 



Datum ukončení výzvy: 31.01.2022 14:00:00 
 

Regionální rozvoj 2022 
 
Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný 
popis jednotlivých programů ve formátu PDF. 
Podpora svazků obcí: 
 
Datum zahájení výzvy: 09.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022 14:00:00 
 
Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III: 
 
Datum zahájení výzvy: 09.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022 14:00:00 
 
Kreativní vouchery: 
 
Datum zahájení výzvy: 09.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022 14:00:00 
 
Rozvoj a budování dálkových cyklotras v Královéhradeckém kraji: 
 
Datum zahájení výzvy: 09.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022 14:00:00 
 
Program obnovy místních částí obcí: 
 
Datum zahájení výzvy: 09.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022 14:00:00 
 
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje: 
 
Datum zahájení výzvy: 09.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022 14:00:00 
 
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji: 
 
Datum zahájení výzvy: 09.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022 14:00:00 
 
Podpora činnosti v oblasti protipožární ochrany: 
 
Datum zahájení výzvy: 09.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022 14:00:00 
 
Program podpory lokální ekonomiky: 
 
Datum zahájení výzvy: 09.12.2021 8:00:00 
Datum ukončení výzvy: 17.01.2022 14:00:00 
 
Příprava investičních projektů: 
 
Datum zahájení výzvy: 09.12.2021 8:00:00 
 

Dotace na individuální účel – jednorázové akce: 
 
Datum zahájení výzvy: 02.12.2020 9:00:00 
Datum ukončení výzvy: 31.12.2021 0:00:00 

Stávající dotace KHK 



Lužany – Územní plán, dílčí vyúčtování provede obec 
Habřina – Územní plán 
Velichovky – Informační systém – vyúčtováno 
DSO Hustířanka – Regionální rozvoj – podpora svazků schválená dotace bude vyúčtovaná  
Stanovice – Individuální dotace – oprava opěrné zdi vyúčtování  
 
 

2. Schválení rozpočtu na rok 2022 
 
Pan Huňat a paní Jarošová seznámili starosty s rozpočtem na rok 2022.Rozpočet bude 
vyrovnaný na straně výdajů a příjmů bude 326 500 Kč. 
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje rozpočet na rok 2022.Rozpočet bude vyrovnaný na straně výdajů 
a příjmů bude 326 500 Kč.  
 
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 

3. Schválení rozpočtového opatření č.2/2021 
 
Pan Huňat a paní Jarošová seznámili starosty s Rozpočtovým opatřením č. 2/2021. 
 
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje rozpočtové opatření č.2/2021. 
 
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 

4. Schválení podání žádosti na KHK na provoz DSO 
 
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 2022 na Podporu svazků. Paní Čepelková žádost 
vypracuje. 
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje podání žádosti na KHK z programu Regionální rozvoj 2022 na 
Podporu svazků. 
 
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 

5. Různé 
 
Paní Sekyrková mě požádala o předání informací k vydávání našeho zpravodaje: 
 



Informace k vydávání našeho zpravodaje na rok 2022 od paní Sekyrkové. 

Uzávěrka zimního čísla je 30. prosince 2021. Bylo by ideální, kdyby obecně byli přispěvatelé 

upozorněni (připomínka) na uzávěrku tak týden předem :-) 

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. 

Zdražení papíru. Cena zpravodaje, možné jeho zdražení. 

 
6. 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 to dobré 
pro další rychlejší přípravy projektových dokumentací, posléze pak hledání možnosti na 
podání žádostí na dotace. 
 
Zástupci obcí se postupně pochlubili chystanými akcemi na příští rok 2022. Akce na 
sportoviště, opravy budov a podobné akce.  
V obcích se bude většinou budovat chodníky Vilantice, Hřibojedy, Dubenec, nové dětské a 
workoutové hřiště v Litíči, naučná stezka v Litíči. Další projekty - v Račicích například na 
stavbu nové hasičárny, dále se budou rekonstruovat veřejná osvětlení: chystané projekty 
Račice, Litíč, oprava MŠ a oprava kabin v Libotově, Heřmanice - oprava mostků, oprava 
komunikací, chystají projekt na vodovod a čistírnu odpadních vod, Stanovice - oprava 
obecní vily (vybudování nové budovy OÚ), další oprava komunikace na stezce, Lanžov - 



prodloužení vodovodu, oprava MŠ, oprava bazénu na koupališti, vybudování sociálního 
zařízení, rekonstrukce obecního bytu. Vilantice -pozemkové úpravy.  
 
Další diskuse byla na téma příspěvků MŠ a ZŠ v Dubenci, rozdělení peněz na určité 
pomůcky na hodiny ve škole.  
 
Diskuse na téma obecních bytů, kde si starostové vyměnili své zkušenosti s cenou 
nájemného. Výstavba nových startovacích bytů, jejich realizace, zda ano či ne. Podmínky 
pro jejich výstavbu a dotační možnosti. 
 
Další dotazy byli k projektu energetické úspory obcí, které se zapojily do projektu 
v zastoupení MAS Hradecký venkov. 
 
Otevřela se i otázka nového společného projektu na cyklostezku směr Jaroměř. Budeme 
hledat nového projektanta a nové možnosti dotací pro případnou realizaci. 
 
 

 
7. Závěr 

 
Pan Huňat poděkoval za účast a popřál krásné Vánoce a šťastnou cestu domů. 
 
 
 

Přílohy zápisu: 
1. Listina přítomných 

 
Datum a místo příštího výboru svazku Mikroregionu Hustířanka se upřesnění.  
 
Ověřovatel zápisu: 
 
Lenka Mužíková  
 
Jiří Lebedínský 
 
Ve Vilanticích 14.12.2021 
 
Zapsala Ilona Čepelková 



U S N E S E N Í   Č.   4/2021 
 

výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 14.12.2021 ve Vilanticích 

 
 
 
s c h v a l u j e  
 
I.I. program zasedání výboru svazku č. 4/2021 
 
I.II. za zapisovatele pí Čepelkovou 
 
I.III. ověřovatele zápisu paní Lenku Mužíkovou a pana Jiřího Lebedínského 
 
I.IV. za navrhovatele usnesení paní Dagmar Jarošovou 
  
I.V.       výbor svazku schvaluje rozpočet na rok 2022 
 
I.VI.       výbor svazku schvaluje rozpočtové opatření č.2./2021 
   
I.VII       výbor svazku schvaluje podání žádosti na KHK na podporu činnosti DSO 
 
 

 
 

  
 

 
Ve Vilanticích 14.12.2021 
 
p. Jaroslav Huňat – předseda Mikroregionu Hustířanka 
 

 
Dagmar Jarošová – navrhovatel usnesení 

 
 


