
 

Z á p i s 

 
ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 

konaného dne 16.09.2021 v Dubenci 
3/2021 

 
 
Přítomni: Lenka Mužíková, Stanislav Volf, Dagmar Jarošová, Zbyněk Procházka,  
                                       Alena Skořepová, Jaroslava Svobodová, Milan Slovák ml., Zdeněk 

Šedivec, Miloš Innert, Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M., Jiří Beran,                     
Mgr. Filip Kraus, Jitka Andrlová,   

 
Pozdní příchod:  17.15 p. Huňat 
 
Dřívější odchod:   
 
Omluveni:  Ondřej Sucháček, Radovan Šutriepka 
 
Ověřovatelé zápisu: Jitka Andrlová, Stanislav Volf 
 
Hosté: p. Mencl místostarosta Lanžova, pan Mácha za firmu „Obec informuje“ 

 

P r o g r a m: 
 
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
2. Dotační možnosti  
3. Odpadové hospodářství v obcích mikroregionu Hustířanka, nová legislativa 
4. Poskytování poštovních služeb na území mikroregionu Hustířanka 
5. Webové stránky obcí a DSO, společná platforma webů obcí a jejich propojení. Prezentace 

pana Máchy zástupce společnosti „Obec informuje“ 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Závěr 
 

Zápis z jednání: 
 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
 
1. Pí. Jarošová přivítala starosty na zasedání výboru svazku, seznámila je s programem 

výboru svazku a požádala je o odsouhlasení. Zahájení, jmenování zapisovatele, 
ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

2. Dotační možnosti  
3. Odpadové hospodářství v obcích mikroregionu Hustířanka, nová legislativa 



4. Poskytování poštovních služeb na území mikroregionu Hustířanka 
5. Webové stránky obcí a DSO, společná platforma webů obcí a jejich propojení. 

prezentace pana Máchy zástupce společnosti „Obec informuje“ 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Závěr 
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 3/2021 
Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
Dále paní Jarošová navrhnula jako zapisovatele paní Čepelkovou a vyzvala starosty 
k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje za zapisovatele Ilonu Čepelkovou. 
Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
Jako ověřovatele zápisu navrhnula Jitku Andrlovou a pana Stanislava Volfa. 
Místopředsedkyně vyzvala starosty k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Jitku Andrlovou a pana Stanislava 
Volfa. 
 
Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
Jako navrhovatele usnesení paní Jarošová navrhnula pana Huňata a vyzvala starosty 
k odsouhlasení.  
17.15.hod. příchod pana Huňata. 
Usnesení: 
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení pana Jaroslava Huňata. 
 
Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování 
 

2. Dotační možnosti 
 
Paní Čepelková seznámila přítomné s vyhlášenými dotacemi. A to v oblasti: 
OPŽP byla nově vyhlášena: 

       Výzva 156. 16.5.2021-30.11.2021  
Cílem je vytváření a obnova malých vodních nádrží nevyplývající z plánů dílčích povodí a 
ležící   většinovou plochou mimo ZCHÚ, území Natura 2000 nebo biocentrum ÚSES. 
Výzva 157.  
Cílem základní obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní 
zeleně (včetně vodních prvků a ploch)   
Dotace MŽP 
Nová zelená úspora, která přinese nové možnosti pro obce/města řešit bytový fond. 



Zahájení příjmu žádostí je říjen 2021 
Ukončení příjmu žádostí je: rok 2030 
Výzva č 4./2021 výsadba stromů – individuální výsadba 
Výzva č 5./2021 výsadba stromů – garantové schéma 
 
Dotace KHK pouze individuální 
 
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 
Ostatní dotace budou vyhlášeni koncem roku. Paní Čepelková vyzvala starosty, aby 
pracovali na svých projektech.  
Zmínila ještě dotace pro obce s fotbalovým či sportovním hřištěm vyhlášena Národní 
sportovní agenturou a to výzva č.8/2021 z Programu Rozvoj místních sportovišť a zázemí.  
Kabina 2021-2025 
Některé obce již mají zažádáno o tuto dotaci. 
Se všemi vyhlášenými dotacemi paní Čepelková průběžně informuje všechny starosty. 
Všem rozesílá odkazy s podmínkami a časovým rozmezím podání dotací. 
 
 

3. Odpadové hospodářství v obcích mikroregionu Hustířanka, nová legislativa 
 

Na toto téma plynule navázala debata všech přítomných starostů, po výkladu nového 
způsobu vydání OZV. A vybírání poplatků za komunální odpad. Na žádost starostů, byla 
pozvána před zasedáním zástupkyně MVČR z Pardubické pobočky paní Hana Jansová, 
která se všemi vyhlášky připravuje a dozoruje správnost znění všech vyhlášek. 
 
Setkání se vydařilo a bylo to pro všechny přítomné velké plus, a paní Jansovou postupně 
všichni zahltily dotazy k této problematice. Jen je velká škoda, že nemáme konkurenci více 
svozových společností. Kde by byla i jedna z možností dalších cenových nabídek i dalších 
možností vývozu odpadu z obcí např. vozy s váhou.  
Diskutovalo se dlouho. Všem se paní Jansová plně věnovala. Vše se ještě v tomto bodě 
řešilo, zástupci obcí prezentovali své zkušenosti a pravděpodobné vybírání poplatku za 
komunální odpad. Někteří využijí možnosti vybírat za obsah nádoby tzv.  objem, jinde se 
bude vybírat na občana, tzv.na hlavu. 
 

4. Poskytování poštovních služeb na území mikroregionu Hustířanka 
 

Poskytování poštovních služeb na území Mikroregiónu Hustířanka – mobilní poštovní úřad 
obcí, partner České pošty pro kamenné provozovny, Partner I, …, jednání Ing. Bohumila 
Kadidlová (Key Account Manager, Specializovaný útvar správa externích sítí, Česká pošta, 
s.p., Praha 1) 
Názor starostů a poznatky od občanů. K poštovním službám – plánu České pošty na tzv. 
mobilní poštovní úřad pro obce (příklad z jižní Moravy, asi o tom Jardo víš více ze SMS) a 



přechod kamenných poboček na jiného smluvního partnera (požadavek na úhradu 
nákladů obcí). Své zkušenosti s partnerem nám sdělil starosta obce Heřmanice, pan Innert. 
Tam partner skončil a není možnost vzít na zpět Českou poštu.  
Všichni, co poštu mají, se budou snažit co nejdéle udržet kamennou pobočku České poštu, 
a nebudou podporovat nové návrhy Pošty partner.  
 

5.     Webové stránky obcí a DSO, společná platforma webů obcí a jejich propojení. 
 

Prezentace pana Máchy zástupce společnosti „Obec informuje“ 
 
Pan Mácha nám představil jejich společnost, která spravuje už na některých obcích v DSO 
jejich webové stránky. Ideální by bylo propojit do budoucna všechny weby v našem 
Mikroregionu. Pan Huňat navrhl začít nastavení webových stránek DSO. Bude to ulehčení 
práce, pro vkládání dokumentů na úřední desky v obcích. V okamžiku, kdy se vyvěsí na naši 
desku DSO nějaký dokument, objeví se u všech obcí, které mají webové stránky od stejné 
společnosti Obec informuje. Využití bude i případě kulturních a společenských akcí, či 
informací o dění v okolních obcích. 
Pan Huňat navrhl po dohodě se všemi přítomnými o schválení změny poskytovatele a 
správce webových stránek, a to na společnost „Obec informuje“ Info HUB, s.r.o. 
Vyzval starosty k hlasování. 
 
Usnesení: 
Výbor svazku DSO schvaluje změnu poskytovatele a správce webových stránek na 
společnost Info HUB, s.r.o.  
Hlasování: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 

6. Různé 
 

Pan Huňat, přednesl projekt decentralizovaného čištění odpadních vod, který bude 
realizovat v obci Dubenec. Kde Státní fond životního prostředí, Královehradecký kraj a 
obec bude podporovat systém domovních DČOV „decentralizační čistírna odpadních vod“.  
Systém DČOV je založen na tom, že každá domácnost bude mít vlastní domovní čističku 
odpadní vody na klíč, ty budou v majetku obce, a obce bude provádět monitoring a dozor 
po dobu 10 let. Po této době čistička přejde do vlastnictví majitele domu. Nemovitost 
zapojená do systému DČOV bude platit paušální poplatek na provoz systému, který se 
skládá s poplatku za monitoring, údržbu a do fondu oprav, předběžně se jedná o částku 
cca 4000,- Kč ročně.  
Celý projekt má tři fáze. První je provedení studie proveditelnosti, která ověří, zda je 
projekt levnější než ostatní řešení odkanalizovaní – centrální, hnízdové atd. V další fázi 
bude vybrána projekční firma, která zpracuje jednotlivé projekty k domům a připraví 
projektovou dokumentaci pro soutěž dodavatelů samotných ČOV a monitoringu. Po 
výběrovém řízení bude vybrán dodavatel ČOV a stavebních prací. Pro majitelé domů zařídí 
realizaci a samotnou výstavbu DČOV.  
Občané se budou podílet na realizaci DČOV cca 10-15% celkové ceny. Předběžně cca 
10 000 Kč – 20 000 Kč. 
Je to jedna z dalších možností, jak pomoci občanům při výstavbě ČOV, která bude v dalších 
letech určitě aktuální a nutná, kde ze strany orgánů ochrany přírody, Povodí Labe s.p. a 



odboru životního prostředí bude tlak na občany, na pořízení čističky větší. Budou vše 
kontrolovat a bohužel i pokutovat.  
 

7. Diskuse  
 

Všichni si ještě navzájem sdělili datumy plánovaných kulturních akcí   i různých dětských 
akcích a koncertů. 
Předali si pozvánky na koncerty.   

  
 

 

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 
 
Stanislav Volf 
 
V Dubenci 16.09.2021 
 
Zapsala Ilona Čepelková 



U S N E S E N Í   Č.   3/2021 
 

výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 16.09.2021 v Dubenci 

 
 
 
s c h v a l u j e  
 
I.I. program zasedání výboru svazku č. 3/2021 
 
I.II. za zapisovatele pí Čepelkovou 
 
I.III. ověřovatele zápisu paní Jitku Andrlovou a pana Stanislava Volfa 
 
I.IV. za navrhovatele usnesení pana Jaroslava Huňata. 
   
I.V.     schvaluje změnu poskytovatele a správce webových stránek na společnost Info HUB, 
s.r.o.  

 
 
V Dubenci 16.09.2021 
 
p. Jaroslav Huňat – předseda Mikroregionu Hustířanka 
 

 
Jaroslav Huňat – navrhovatel usnesení 

 


