Zápis
ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka
konaného dne 1.7.2021
2/2021

Přítomni:

p. Huňat, pí. Mužíková, p. Volf, pí. Jarošová, p. Procházka,
pí. Skořepová, pí Svobodová, p. Slovák ml., p. Lebedínský,

Pozdní příchod:

17.15 pí. Andrlová

Dřívější odchod:
Omluveni:

p. Innert, Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M., p. Jiří Beran Kuks,
Mgr. Kraus, p. Sucháček, p. Šutriepka

Ověřovatelé zápisu: pí. Dagmar Jarošová, p. Zbyněk Procházka
Hosté: pí. Dlouhá – Hřibojedy
P r o g r a m:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Dotační možnosti
3. Gramis – seznámení s novými aplikacemi. Názorné ukázky.
4. Schválení rozpočtového opatření č.1/2021
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr

Z á p i s z j e d n á n í:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
1. P. Huňat přivítal starosty na zasedání výboru svazku, seznámil je s programem výboru
svazku a požádal je o odsouhlasení. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů
zápisu a návrhové komise

2. Dotační možnosti
3. Gramis – seznámení s novými aplikacemi. Názorné ukázky.
4. Schválení rozpočtového opatření č.1/2021
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr

Usnesení:
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 2/2021
Hlasování: 9 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: 9 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

Jako ověřovatele zápisu navrhl p. Dagmar Jarošovou a pana Procházku.
Předseda vyzval starosty k odsouhlasení.
Usnesení:
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Dagmar Jarošovou a pana Zbyňka
Procházku.
Hlasování: 9 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

Jako navrhovatele usnesení p. Huňat navrhnul pana Stanislava Volfa a vyzval starosty
k odsouhlasení.
Usnesení:
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení pana Stanislava Volfa
Hlasování: 8 hlasů pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování

2. Dotační možnosti
S dotacemi nás seznámí Ilona Čepelková.

Dotace OP ŽP chystané dotace
V rámci novinek je plánován větší důraz na komplexní projekty na budovách. Bude se jednat o soubor
opatření v návaznosti na Evropský dokument Green Deal. Mezi novinky jsou zařazeny inovované
kotlíkové dotace, které budou dostupné pro nízkopříjmové domácnosti. Dále domácí čistírny
odpadních vod, které budou moci obce pořídit pro své občany. Klíčovou novinkou je i zjednodušení
administrativy v případě projektů do 200 tis. EUR. U nich bude využíváno uplatňování
zjednodušených nákladů.
OP ŽP využívá k podpoře šest hlavní prioritních oblastí:
Priorita 1: Energetické úspory. Nová zelená úsporám, kde mohou žádat podporu na bytové a
rodinné domy.
Priorita 2: Obnovitelné zdroje energie.
Priorita 3: Adaptace na klimatické změny.
Priorita 4: Vodohospodářská infrastruktura.
Priorita 5: Oběhové hospodářství.
Priorita 6: Biodiverzita a znečištění.

https://www.opzp.cz

Dotace IROP chystané dotace
Díky úspěšnosti IROP z předešlého programového období 2014-2021 v rámci tohoto operačního
programu nejsou v plánu žádné razantní změny.
Oprávnění žadatelé:
•
•
•

Kraje, obce, města
Neziskový sektor
Stát (v rámci vlastnictví kulturních památek apod.)

IROP se zaměří na těchto 5 aktivit podpory:
Aktivita 1: Zlepšení výkonu veřejné správy.
Aktivita 2: Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí a ochrana obyvatelstva.

Aktivita 3: Rozvoj dopravní infrastruktury.
Aktivita 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury
a rozvoj kulturního dědictví.
Aktivita 5: Komunitně vedený místní rozvoj.
Vyhlášení prvních výzev (vzdělávání, zdravotnictví, kybernetická bezpečnost, silnice) v tomto
operačním programu je možné čekat koncem roku 2021.

Národní dotace NPŽP
Územní studie krajiny 14/2016 ukončení 31.12.2023.
Výsadba stromů bude nová výzva.
Oprava válečných hrobů konec bude 30.11.2021.
Chystá se dotace na modernizaci a energetiku.

Dotace Královehradeckého kraje ještě aktuální
Individuální dotace 2021
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:
21RGI01.pdf
•
•

Datum zahájení výzvy: 02.12.2020 9:00:00
Datum ukončení výzvy: 31.12.2021 0:00:00

Dotace na individuální účel – jednorázové akce:
21RGI02.pdf
•
•

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 podpis smlouvy
Stanovice – Individuální dotace – oprava opěrné zdi realizace

3. Gramis – představení nových aplikací.
P. Huňat představil nové možnosti využití speciálních funkcí Gramisu, pomocí telefonu si
zaznamenáte do vašeho pasportu např. osvětlení, popelnice, různé druhy zeleně apod.
Dané fotografie se vám hned zaznamenají ve vašich mapách, kde můžete postupně
vytvářet pasporty cest a komunikací, zeleně, tvořit si plány údržby zeleně apod.
Zaznamenáte si své sběrná místa odpadů, všechny vaše sběrné nádoby, kontejnery apod.
doplníte si jejich stáří, vše se dá pak využít i při ztrátě nebo odcizení pro záznam
pojišťovny.
Pan Huňat názorně zobrazoval všechny možné funkce a využití této aplikace. Velkou
výhodou je, že zde vidíme celé území našeho sdružení. Pan Huňat nabídl i pomoc při
realizaci těchto programů v jednotlivých obcích. Na samotné geodetické a fotografické
záznamy, lze využít i studentské brigádníky.

Usnesení:
Výbor svazku bere na vědomí nové funkce Gramisu.

4. Schválení rozpočtového opatření č.1/2021

Pan Huňat seznámil starosty s Rozpočtovým opatřením č. 1/2021, které se týká přijetí
dotace z rozpočtu KHK Profesionalizace svazků obcí na projekt Mikroregionu Hustířanka
2021. A nákup služeb Gramis. Dále p. Huňat vyzval starosty k odsouhlasení rozpočtového
opatření.

Usnesení:
Výbor svazku schvaluje rozpočtové opatření č.1/2021.
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

5. Různé
Rozběhla se debata na téma využití Gramisu, ještě se znovu upřesnila otázka dalších
možností a způsobu využití.
Další otázkou byly různé problémy všech přítomných starostů a místostarostů, ohledně
různých staveb, stavebních povolení probírala se práce úředníků.
Otevřela se i otázka na téma znovu otevření našeho staršího projektu cyklostezky.
Vzhledem k chystaným dotačním možnostem na SFDI, kde je podpora těchto projektů.

6. Diskuse
Proběhla diskuse o podpoře projektu MAS Hradecký venkov, který nám představila na
minulém zasedání paní Štěpánková. Projekt na úsporu energii, které se dají využít
v obcích. Podmínkou je akční plán pro udržitelnou energii a klima SECAP.
Některé obce této nabídky využilo a připojili se do projektu. Přidali se k paktu starostů a
primátorů pro udržitelnou energii a klima. Zpracovaný SECAP musí po jeho dokončení
schválit zastupitelstva všech zapojených obcí.

7. 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:
Dagmar Jarošová
Zbyněk Procházka
V Hořenicích 1.7.2021
Zapsala Ilona Čepelková

U S N E S E N Í Č. 2/2021
výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka
konaného dne 1.7.2021 v Hořenicích

schvaluje
I.I.

program zasedání výboru svazku č. 2/2021

I.II.

za zapisovatele pí Čepelkovou

I.III.

ověřovatele zápisu paní Dagmar Jarošovou a pana Zbyňka Procházku

I.IV.

za navrhovatele usnesení pana Stanislava Volfa.

I.V.

výbor svazku schvaluje rozpočtové opatření č.1/2021

V Hořenicích 1.7.2021
p. Jaroslav Huňat – předseda Mikroregionu Hustířanka

Stanislav Volf – navrhovatel usnesení

