
Z á p i s  
 

ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 10.12.2020  

4/2020 
 
 
Přítomni: p. Huňat, p. Šutriepka, p. Innert, p. Mgr Bc. Kraus, pí. Mužíková, p. Volf, 

pí. Jarošová, pí Skřipská, p. Blahovec, p. Procházka, pí. Skořepová, p. 
Lebedínský, p.Grmela – místostarosta Zaloňova, p. Sucháček, 
místostarosta Kuksu p. Roleček 

 
Pozdní příchod:   
 
Dřívější odchod:   
 
Omluveni:  pí. Andrlová, pí Svobodová, p. Beran, p. Slovák ml., Mgr. Ing. Miloš 

Dohnálek, LL.M. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: pí. Lenku Mužíková, p. Ondřej Sucháček 
 
Hosté:  

 
P r o g r a m: 
 
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 
3. Dotace OPZ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů 

strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – informace o ukončení 
projektu. 
 

4. Dotační možnosti, schválení dotace a vyúčtování dotací 
 

5. Rozpočtové provizorium 
 

6. Rozpočtové opatření č.3/2020 schválené v říjnu 
 

7. Různé 
 

8. Diskuse 
 

9. 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 a návrhové komise 

 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

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

 
4. Dotační možnosti, schválení dotace a vyúčtování dotací 

 
5. Rozpočtové provizorium 

 
6. Rozpočtové opatření č.3./2020 schválené v říjnu 

 
7. Různé   

 
8. Diskuse 

 
9. Závěr 

 
 
 
 

Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 4/2020 
Hlasování: 13 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:13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 
Jako ověřovatele zápisu navrhl p. Lenku Mužíkovou a p. Sucháčka vyzval starosty 
k odsouhlasení.  
 



Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Lenka Mužíková a pana Ondřeje 
Sucháčka 
Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 
Jako navrhovatele usnesení p. Huňat navrhnul p.Huňata a vyzval starosty k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení pana Jaroslava Huňata 
Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání členské schůze: 
 
SPLNĚNÁ USNESENÍ: 
 
Bod byl naplněn, na minulém zasedání svazku nebyl zadán žádný závazný úkol. 
 
 

3. 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 ukončení projektu.  Dále shrnula zkušenosti ze stáže 
ve Svazku obcí Jestřebí 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 
ostatní se zážitky že stáž, která byla 25.2.2020 v MAS Luže. Kde je celou stáží prováděla 
Mgr. Eva Feyfarová zástupce MAS SKCH, z.s. 
O stáži předala informace v materiálech o dění v projektu. 
V červnu 5.6.2020 proběhla stáž do MAS Hradecký venkov. Informace o jejím průběhu mají 
všichni v písemném provedení o celém průběhu projektu. 
V září proběhla ještě poslední stáž do MAS Stolové hory a to 11.9.2020. 
Připomněla, že se byly dokončeny všechny strategické plány obcí prosí o jejich zveřejnění 
na stránkách obcí. Měla by zde být publicita celého projektu.  
 
 

4. Dotační možnosti podání nové dotace a vyúčtování dotací 
 
Paní Čepelková přednesla dotační možnosti.  
Seznámila starosty s novým podáním dotace na KHK Regionální rozvoj – podpora svazků 
podání dotace na 2021. Také oznámila vyúčtování loňské dotace KHK z podpory svazků za 
r.2020. 
Pan Huňat vyzval starosty k odsouhlasení podání nové dotace na rok 2021. 
 
 
 



Dotace KHK pro rok 2021 
 
- je možnost využít dotace z oblasti  

• Regionální rozvoj 2021  

• Program obnovy venkova 2021 

• Životní prostředí 2021 
 
 

Dotace OPŽ 

Informace o   možnosti získat 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově 

vyplácené dotace na níže uvedené aktivity:  

• Projektová příprava pro projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření 

• Projektová příprava pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou 

• Projektová příprava pro projekty zaměřené na revitalizace a renaturace vodních toků, 
obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci 
přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a 
protierozní ochranu 

 Termíny: 

• Zahájení příjmu žádostí: 3. 12. 2020 od 10:00 hod. 

• Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace 

• Realizace podpořených projektů: do 30. 6. 2022 

 

Prioritní osa 5: Energetické úspory 

 
Stav výzvy: Příjem žádostí probíhá  
Podání žádosti od: 2. 3. 2020  
Podání žádosti do: 2. 3. 2021  
Celková alokace: 2 000 000 000 Kč  

Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie 

Dotace SFŽP ČR  

Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod 

Příjem žádostí: 2.3.2020 - 30.6.2021 Alokace: 200 000 000 Kč  

  



Dotace MMR 2021 

Aktuální informaci k právě vyhlášeným zajímavým výzvám MMR pro obce do 3 000 obyvatel 

(sběr žádostí bude probíhat do 21.12.2020: 

Výše podpory 80 %. 

a)      Místní komunikace 

b)      Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

c)       Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

d)      Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

e)      Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

Vybrané podmínky: 

• žádost je možné podat do 31. 10. 2020 (včetně) 

• oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní 

právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, 

školské právnické osoby, obce a svazky obcí (dle právní formy ve veřejném rejstříku)  

• minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč 

• není stanoven poměr mezi grantem a spoluúčastí příjemce 

• realizace projektu je možná od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021 

Stávající projekty 

Lužany – Územní plán, dílčí vyúčtování provede obec.  
Velichovky – Informační systém proběhlo vyúčtování. 
DSO Hustířanka – Regionální rozvoj – podpora svazků. Proběhlo vyúčtování dotace. 

  

Usnesení: 
Výbor DSO Hustířanka schvaluje podání dotace na podporu svazků na rok 2021. 
 
Hlasování:13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 

 

 
5. Rozpočtové provizorium 

 

 

P. Skřipská seznámila starosty s rozpočtovým provizoriem na rok 2021. 
Do schválení rozpočtu na rok 2021 se DSO Hustířanka řídí posledním upraveným 
rozpočtem předchozího roku, navíc lze financovat akce schválené výborem Mikroregionu 
a hradit závazky z již uzavřených smluv. Toto rozpočtové provizorium je platné do doby 



schválení rozpočtu na rok 2021, přičemž příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají 
příjmy a výdaji schváleného rozpočtu. 
Následně p. Huňat vyzval starosty ke schválení. 

 
Usnesení: 
Shromáždění zástupců DSO Hustířanka schvaluje hospodaření v rozpočtovém provizoriu 
na začátku roku 2021 úsporně s úhradou jen nutných výdajů do doby schválení rozpočtu   
na rok 2021. 
 
Hlasování:13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 

6. Různé 
Rozloučení s paní Skřipskou, končí u nás jako účetní. Účetnictví předá paní Lence Jarošové. 
Za její práci ji moc děkujeme. 
 
 

7. Diskuse 
 
Diskutovalo se o Strategických plánech pan předseda apeloval na starosty, aby je umístily 
na své webové stránky a zároveň ukázal starostům kde je najdou na stránkách našeho 
DSO. Padla i otázka odpadů a jejich další zdražení.  
Diskutovalo se i o dotačních možnostech z MMR na opravu obecních úřadů a budov 
v majetku obcí. Pro ti, kteří mají hotové projekty je to výzva. Po dlouhé době byla dotace 
vyhlášena. 
 

8. Závěr 
 

P. Huňat poděkoval starostům za účast na výboru svazku a popřál jim šťastný nový rok 
především hodně zdraví, dostatek sil do dalšího roku2021 a šťastný návrat domů. 

 
Přílohy zápisu: 

1. Listina přítomných 
 

Příští výbor svazku Mikroregionu Hustířanka se bude konat v Lanžově datum se upřesní. 
 
Ověřovatel zápisu: 
 
Lenka Mužíková: 
 
Ondřej Sucháček 
 
V Dubenci 10.12.2020 
 
Zapsala Ilona Čepelková 



U S N E S E N Í   Č.   4/2020 
 

výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 10.12.2020 

 
 
 
s c h v a l u j e  
 
I.I. program zasedání výboru svazku č. 4/2020 
 
I.II. za zapisovatele pí Čepelkovou 
 
I.III. ověřovatele zápisu paní Lenku Mužíkovou a Ondřeje Sucháčka 
 
I.IV. za navrhovatele usnesení pana Jaroslava Huňata 
 
I.V.      shromáždění zástupců DSO Hustířanka schvaluje hospodaření v rozpočtové    
            provizoriu na začátku roku 2021 úsporně s úhradou jen nutných výdajů do doby  
            schválení rozpočtu na rok 2021       
              
I.VI.     výbor svazku schvaluje nové podání dotace KHK z podpory regionu  
 
I.VII.    bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2020 schválené v říjnu 
 

 
 
 
 
V Dubenci 10.12.2020 
 
 
 
p. Jaroslav Huňat –předseda Mikroregionu Hustířanka 
 

 
 
Jaroslav Huňat – navrhovatel usnesení 

 
 


