
Z á p i s  
 

ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 23.7.2020 

 
 
Přítomni: p. Huňat, p. Šutriepka, p. Innert, Hynek, pí. Mužíková, p. Šedivec, pí. 

Jarošová, pí. Svobodová, Jiří Beran, pí Skřipská, p.Blahovec, 
 
Pozdní příchod:   
 
Dřívější odchod:   
 
Omluveni:  Andrlová, Procházka, Slovák, Volf, Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. 

Skořepová, 
 
 
Ověřovatelé zápisu: pí Dagmar Jarošová, Jiří Beran 
 
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 projektu. 
 

4. Dotační možnosti  
 

5. Rozpočtové opatření č.2./20 
 

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 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. Rozpočtové opatření č.2./20 

 
6. Různé   

 
7. Diskuse 

 
8. Závěr 

 
 
 
 

Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 3/2020 
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 navrhnul paní Dagmar Jarošovou a pana Jiřího Berana a vyzval 
starosty k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Dagmar Jarošovou a pana Jiřího 
Berana 



Hlasování: 9 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 
Jako navrhovatele usnesení p. Huňat navrhnul paní Lenka Mužíková a vyzval starosty 
k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení paní Lenku Mužíkovou 
Hlasování: 9 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 změně projektu a jeho prodloužení vzhledem 
k situaci s coronavirem bude prodloužen až do konce září. Mzda na paní Čepelkovou je 
pouze do konce června. Plánované stáže 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 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. 
P. Čepelková informovala o školení 16.6. 2020 Vedení úřední desky a 1.7.2020 pro 
kronikáře účetní 22.6.a 29.6.2020. Které se konalo v zasedací místnosti na OÚ Dubenec. 
V září proběhne ještě poslední stáž do MAS Stolové hory a to 11.9.2020. 
Připomněla, že se budou dokončovat strategické plány obcí už jen Velichovky a společný 
pro DSO Hustřanku.  
 
 

4. Dotační možnosti a vyúčtování dotací 
 
Paní Čepelková přednesla dotační možnosti. 
 
Dotace KHK pro rok 2020 

 
Dotace, o které je ještě možnost žádat: 



Regionální rozvoj 2020 
 
Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity:  
Datum zahájení výzvy: 15.1.2020 8:00:00  
Datum ukončení výzvy: 30.10.2020 14:00:00  

Životní prostředí a zemědělství 2020 

Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví:  
Datum zahájení výzvy: 2.12.2019 8:00:00  
Datum ukončení výzvy: 30.10.2020 14:00:00  
Dotace OPŽP  

154. výzva 

 
Stav výzvy: Příjem žádostí probíhá  
Podání žádosti od: 1. 7. 2020  
Podání žádosti do: 1. 2. 2021  
Celková alokace: 400 000 000 Kč  

 153. výzva 

Stav výzvy: Plánovaná  
Podání žádosti od: 1. 9. 2020  
Podání žádosti do: 15. 3. 2021  
Celková alokace: 150 000 000 Kč  

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

 151. výzva 

Stav výzvy: Plánovaná  
Podání žádosti od: 1. 9. 2020  
Podání žádosti do: 30. 11. 2020  
Celková alokace: 39 000 000 Kč  

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

149. výzva 

Stav výzvy: Plánovaná  
Podání žádosti od: 15. 10. 2020  
Podání žádosti do: 17. 12. 2020  
Celková alokace: 100 000 000 Kč  

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

148. výzva 

Stav výzvy: Plánovaná  
Podání žádosti od: 15. 10. 2020  
Podání žádosti do: 17. 12. 2020  
Celková alokace: 100 000 000 Kč  

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

146. výzva 

Stav výzvy: Příjem žádostí probíhá  



Podání žádosti od: 2. 3. 2020  
Podání žádosti do: 2. 3. 2021  
Celková alokace: 2 000 000 000 Kč   

Prioritní osa 5: Energetické úspory 

Dotace SFŽP ČR  

Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod 

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

Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů 

2.10.2019  

Příjem žádostí: 14.10.2019 - 31.8.2020 Alokace: 100 000 000 Kč  

Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů 

Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody 

Příjem žádostí: 4.5.2018 - 18.12.2020 Alokace: 600 000 000 Kč  

Ještě odkaz na výzvu, jak by se dalo pomoci ubytovacím zařízením ve Vašem regionu máte 

všichni v materiálech.  

Stávající dotace KHK 

Habřina – Památník – vyúčtuje si obec. 

Habřina – územní plán, dílčí vyúčtování provede obec.  

Lužany – územní plán, dílčí vyúčtování provede obec.  

DSO Hustířanka – Regionální rozvoj – podpora svazků schválená dotace. 

 
5. Rozpočtové opatření č. 2/20  

 

 

P. Skřipská seznámila starosty s Rozpočtovým opatřením č. 2/20 a p. Huňat vyzval starosty 
ke schválení. 
 
Usnesení: 
Výbor DSO Hustířanka schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/20.  
 
Hlasování: 9 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 

6. Různé 
Zhodnocení našeho zájezdu do MAS Hradecký venkov. Návštěva pivovaru. 



Další návrhy MAS, čí zajímavých míst na další stáže. Případné pokračování v organizaci 
školení v Dubenci bez projektu na náklady OÚ v DSO Hustířanka.  

7. Diskuse 
Rozvedla se debata na téma vodovod a kanalizace, pan Beran poprosil starosty o radu, jak 
vyměnit stávajícího správce na nového správce vodovodu. Dostal několik nabídek od 
starostů, kteří mají dobré zkušenosti s jejich provozovateli. Vzal si potřebné kontakty. 
Dalším bodem diskuse byl dar na domovní čistírny. Vyplynul názor z řad starostů a jejich 
zkušeností, že je nejlepší darovat finanční dar formou veřejně právní smlouvou. Vzory 
smluv nabídla starostka ze Zaloňova. 
Další zkušenosti se zřizováním čistíren rozvedl pan Jaroslav Huňat. 
 

8. Závěr 
 

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

1. Listina přítomných 
 

Příští výbor svazku Mikroregionu Hustířanka se bude konat v Lanžově datum se upřesní. 
 
Ověřovatel zápisu: 
 
Dagmar Jarošová: 
 
Jiří Beran: 
 
V Litíči 23.7.2020 
 
Zapsala Ilona Čepelková 



U S N E S E N Í   Č.   3/2020 
 

výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 23.07.2020 

 
 
 
I.  s c h v a l u j e  
 
I.I. program zasedání výboru svazku č. 3/2020 
 
I.II.  za zapisovatele pí Čepelkovou 
 
I.III.  ověřovatele zápisu paní Dagmar Jarošovou a Jiřího Berana 
 
I.IV. za navrhovatele usnesení paní Lenku Mužíkovou  
 
I.V. výbor svazku schvaluje rozpočtové opatření č.2/2020 
 

  
 
 
 
V Litíči 23.7.2020 
 
 
 
p. Jaroslav Huňat –předseda Mikroregionu Hustířanka 
 

 
 
Lenka Mužíková – navrhovatel usnesení 

 
 


