
Z á p i s  
 

ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 20.2.2020 

 
 
Přítomni: p. Huňat, p. Šutriepka, p. Innert, pí. Vlasta Machačová (Hřibojedy), 

p. Beran, Vladimír Švába (Libotov), pí. Mužíková, pí. Andrlová, 
p. Procházka, p. Sucháček, p. Lebedinský, pí. Jarošová, pí. Svobodová, 
p. Slovák a pí Skřipská. 

 
Pozdní příchod:   
 
Dřívější odchod:   
 
Omluveni:  pí Skořepová, p.Volf, Mgr. Bc. Filip Kraus, Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, 

LL.M. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: pí Mužíková, pí Svobodová 
 
Hosté:                           místostarosta Habřiny Jiří Vlasák, Lenka Kněžourová z centra 

společných služeb z DSO Horní Labe, pana Bc. Jaromír Štrup z Obce 
jinak.cz a Mgr. Ivan Vovk ze společnosti ANTEE s.r.o. 

 
 
  
 
 
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 projektu 
 

4. Dotační možnosti  
 

5. Fungování kanceláře Mikroregionu Hustířanka v roce 2020 
 

6. Odpadové hospodářství – budoucnost, návštěva zástupce firmy Obce jinak.cz pana Bc. 
Jaromíra Štrupa 

 
7. Prezentace firmy ANTEE s.r.o. 

 



8. Schválení rozpočtu na rok 2020 
 

9. Schválení Rozpočtové opatření č. 1/2020 
 

10. Různé 
 

11. Diskuse 
 

12. 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. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 
3. Prezentace firmy ANTEE s.r.o. 

 
4. Odpadové hospodářství – budoucnost, návštěva zástupce firmy Obce jinak.cz pana Bc. 

Jaromíra Štrupa 
 

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

 
6. Fungování kanceláře Mikroregionu Hustířanka v roce 2020 

 
7. Dotační možnosti  

 
8. Schválení rozpočtu na rok 2020 

 
9. Schválení Rozpočtové opatření č. 1/2020 

 
10. Různé 

 
11. Diskuse 

 
12. Závěr 

 
 

Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 1/2020 



Hlasování: 14 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: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 
Jako ověřovatele zápisu navrhnul paní Lenku Mužíkovou a paní Jaroslavu Svobodovou a 
vyzval starosty k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Lenku Mužíkovou a paní Jaroslavu 
Svobodovou. 
Hlasování: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 
Jako navrhovatele usnesení p. Huňat navrhnul pana Jaroslava Huňata a vyzval starosty 
k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení pana Jaroslava Huňata. 
Hlasování: 14 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 byla přijata usnesení vztahující se k plnění 
úkolů, a to prezentace firmy ARCHCONSULTING. 
 

3. Prezentace firmy ANTEE, s.r.o. 
 
Zasedání navštívil pan Mgr. Ivan Vovk z firmy ANTEE, s.r.o. Kde seznámil všechny 
zástupce obcí s problematikou vztahu k obecnímu webu   zákona o přístupnosti 
internetových stránek a mobilních aplikacích a 365/2000 Sb. o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů -
99/2019.Přístupnost webu vyjmenoval a přednesl všechny varianty možností, které 
musíme pro veřejnost zajistit. Názorně předvedl a ukázal vzory přístupnosti dokumentů. 
Prezentace obrázků názorně zobrazil a ukázal možnosti přístupnosti a nepřístupnosti 
obrázků umístěných na našich webových stránkách. 
 



 
 
 

4. Odpadové hospodářství – budoucnost 
Na základě připomínek předsedy Mikroregionu v Materiálu zaslaném starostům před 
konáním výboru svazku starostové probrali možnosti řešení odpadového hospodářství 
obcí. Starostové se dohodli již na minulém zasedání, že využijí nabídky firmy 
ARCHCONSULTING, která zpracovává studie proveditelnosti nakládání s odpady v obcích. 
Tato firma představila možnosti řešení nakládání s odpady v Mikroregionu Hustířanka. 
Prezentaci této firmy přednesl p. Štrup. Do dalšího zasedání se musí všichni rozmyslet, zda 
se společně pustíme do vypracování studie jako celek DSO Hustířanka. 
 

5. Dotace OPZ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou 
plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – informace o projektu. 
P. Čepelková shrnula dosavadní činnosti spojené s realizací projektu. Předala materiály 
spojené s těmito činnostmi. 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 s další plánovanou stáž, 
která bude 25.2.2020 a to do MAS Luže. V březnu bude stáž do MAS Hradecký venkov. 
P. Čepelková dále připomněla, že připravuje školení 23.4.2020 pro kronikáře a účetní 
23.3.2020. Připomněla, že v dalším roce se budou dokončovat strategické plány obcí. 
 

6. Fungování kanceláře Mikroregionu Hustířanka v roce 2020 
Paní Čepelková seznámila přítomné s chodem kanceláře.  
 

7. Dotační možnosti a vyúčtování dotací 
 
Paní Čepelková přednesla dotační možnosti. 
 
Dotace KHK pro rok 2020 
Podány žádosti pro obce Velichovky a Stanovice.  
Seznámení s výzvami na dotace Královehradeckého kraje-podpora hospodaření v lesích. 
 
Dotace MMR Podpora rozvoje regionů 
Vyhlášeny dotační tituly: 
 
DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
Podporovány budou akce zamřené na:  
• na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které 
slouží pro hodiny tělesné výchovy,  
• na obnovu školních tělocvičen  
 
DT 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  
Budou podporovány akce zaměřené na:  
• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské 
vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské 
zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),  



• komplexní úpravu veřejných prostranství,  
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,  
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,  
• obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,  
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s 
umístěním v soutěži Vesnice roku.  
 
DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z 
obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy 
nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.  
Jde především o:  
• obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť,  
• dětských 
 
Dotace SFŽP ČR – Výzva 9/2019 – Výsadba stromů 
Podpora výsadby stromů ve spolupráci s veřejností – formou osvětové nebo obecní akce. 
Dotace 100 %, minimálně 20 tis. Kč, max. 250 tis. Kč.  
Podpora pořízení vysazovaných stromů 
Podpora technologie na závlahy 
Podpora zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru – Odborný 
posudek = projektová dokumentace, odborný dozor = OSVČ, který může fakturovat 
spolupráci při výsadbě stromů.  
Podpora zajištění publicity 
Alokace je 100 mil. Kč, zájem velký. Pokud chcete žádost podat, nesmíte váhat, nutné 
podat co nejdříve. 
 
Další dotace SFŽP ČR 
 
Výzva č.12/2019 Domovní čističky odpadních vod 
Výzva č.2/2018 Zdroje pitné vody 
 
Dotace MŽP 1/2020 Program péče o krajinu na r.2020 
 
Stávající dotace KHK 
Velichovky informační cedule – zažádáno.  
Stanovice oprava opěrné zdi – zažádáno 
Habřina – územní plán, dílčí vyúčtování provede obec.  
Lužany – územní plán, dílčí vyúčtování provedeno.  

 
8. Schválení rozpočtu na r.2020. 
       P. Skřipská seznámila starosty s rozpočtem na rok 2020.  
       Schvaluje rozpočet na rok 2020 dle paragrafu jako schodkový. V příjmech 266000,-Kč, ve        
       výdajích 568820,-Kč. Schodek 299820,- bude hrazen z rezervy minulého roku.   

 
Následně p. Huňat vyzval starosty ke schválení. 
 



Usnesení: 
Výbor DSO Hustířanka schvaluje rozpočet na rok 2020 dle paragrafu jako schodkový.  
V příjmech 266000,-Kč, ve        

       výdajích 568820,-Kč. Schodek 299820,- bude hrazen z rezervy minulého roku.   
 
 
Hlasování: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2020 
P. Skřipská seznámila starosty s Rozpočtovým opatřením č. 1/2020 a p. Huňat vyzval 
starosty ke schválení. 
 
Usnesení: 
Výbor DSO Hustířanka schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Hlasování: 14 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 

10. Různé 
Pan Huňat seznámil přítomní s problematikou odpadového hospodářství u něj v obci 
Dubenec. Porovnával výsledky zpětně po pěti letech a rapidně dochází k navýšení cen ze 
strany svozové společnosti o 28 % u některých recyklačních až o 60 %. Problematika 
odpadů je opravdu nutné řešit.  
Porovnávala se situace i u jiných obcích, které zavedli další jiné možnosti.  
 

11.Diskuse  
Proběhla živá diskuse jednak na téma odpady, které bylo zpestřeno zkušenostmi ze 
sousedícího svazku Horní Labe, kde se našeho zasedání zúčastnila pí Lenka Kněžourová. 
A ta nás seznámila se zkušenostmi u nich. Jejich svazek už pracuje na vypracování 
strategické analýzy na odpadové hospodářství.  
Pan Slovák pozval všechny zúčastněné na Turnaj ve stolním tenise a to 14.3.2020. 

12.Závěr 
 

P. Huňat poděkoval starostům za účast na výboru svazku a popřál jim šťastný návrat domů. 
 
Přílohy zápisu: 

1. Listina přítomných 
2. Rozpočet na 2020. 
3. Rozpočtové opatření č.1/2020 

 
 

Příští výbor svazku Mikroregionu Hustířanka se bude konat v únoru v Heřmanicích 26.3.2020  
 
V Habřině 20.2.2020 
Zapsala Ilona Čepelková 



U S N E S E N Í   Č.   1/2020 
 

výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 20.2.2020 v Habřině 

 
 
 
 
I.  s c h v a l u j e  
 
I.I. program zasedání výboru svazku č. 1/2020 
 
I.II.  za zapisovatele pí Čepelkovou 
 
I.III.  ověřovatele zápisu paní Lenku Mužíkovou a Jaroslavu Svobodovou 
 
I.IV. za navrhovatele usnesení pana Jaroslava Huňata 
 
I.V. Výbor DSO Hustířanka schvaluje rozpočet na rok 2020 dle paragrafu jako 

schodkový. V příjmech 266000,-Kč, ve výdajích 568820,-Kč. Schodek 299820,- 
bude hrazen z rezervy minulého roku.   

 

I.VI. Výbor DSO Hustířanka schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020 
 
 
 
 
 
V Habřině dne 20.2.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. Jaroslav Huňat –předseda Mikroregionu Hustířanka 
 
 
 
p. Jaroslav Huňat – navrhovatel usnesení 

 
 


