Zápis
ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka
konaného dne 27.05.2021
1/2021

Přítomni:

p. Huňat, p. Šutriepka, p. Innert, pí. Mužíková, p. Volf, pí. Jarošová, p.
Procházka, pí. Skořepová, p. Sucháček , pí Svobodová, p. Slovák ml.,p.
Mencl místostarosta Lanžov, účetní Jarošová ml.,

Pozdní příchod:

17.15 pan Hynek místostarosta Libotov

Dřívější odchod:
Omluveni:

pí. Andrlová, Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M., p. Jiří Beran Kuks,
Mgr. Kraus,

Ověřovatelé zápisu: pí. Jaroslavu Svobodovou, pana Milana Slováka
Hosté: Paní Štěpánková za MAS Hradecký venkov
P r o g r a m:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Schválení rozpočtu na rok 2021
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2020
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020
6. Dotační možnosti
7. Gramis – účtování po ukončení projektu OPZ na projekt „Zvýšení profesionality obcí
Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace
zástupců obcí“
8. Různé
9. Diskuse
10. 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. Schválení rozpočtu na rok 2021
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2020
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020
6. Schválení převodu výsledku za rok 2020
7. Dotační možnosti
8. Gramis – účtování po ukončení projektu OPZ na projekt „Zvýšení profesionality obcí
Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace
zástupců obcí“
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Usnesení:
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 1/2021
Hlasování:12 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: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

Jako ověřovatele zápisu navrhl p. Jaroslavu Svobodovou a pana Milana Slováka.
Předseda vyzval starosty k odsouhlasení.
Usnesení:
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Jaroslavu Svobodovou a pana Milana
Slováka
Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

Jako navrhovatele usnesení p. Huňat navrhnul Alenu Skořepovou a vyzval starosty
k odsouhlasení.
Usnesení:
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení paní Alenu Skořepou
Hlasování: 12 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. Schválení rozpočtu na rok 2021
Účetní mikroregionu p. Jarošová seznámila starosty s navrženým Rozpočtem na rok 2021.
Rozpočet je schodkový s částkou na straně příjmů ve výši 265 700- Kč a na straně výdajů
ve výši 396 130,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 130 430,- Kč bude hrazen z rezerv.
Ke schodku rozpočtu se dále vyjádřil pan předseda. Sdělil, že v rozpočtu na straně příjmů
není zahrnuta očekávaná dotace na provoz z Královehradeckého kraje ve výši 92 tis. Kč.
Finální schodek po započtení této příjmové položky bude 38 430,- Kč.
Pan předseda dále oznámil, že o schodku rozpočtu mluvil se starostou Hřibojed panem
Dohnálkem, který mu sdělil, že je proti tomu, aby rozpočet byl schodkový, ale preferuje
vyrovnané hospodaření. Pan předseda otevřel rozpravu na toto téma a vzal si úvodní
slovo. Oznámil, že zvýšení rozpočtu na straně výdajů je na základě plateb za užívání
společného mapového programu Gramis. Dále pan předseda uvedl, že má zpracován
rozpis plateb na jednotlivé obce, o které chce v příštím roce navýšit příspěvek obcí.
Starostka Vilantic paní Jarošová a Litíče paní Mužíková sdělili, že jsou pro původní návrh
schodkového rozpočtu. Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení:
Výbor svazku schvaluje
Rozpočet DSO na rok 2021 jako schodkový s částkou na straně příjmů ve výši 265 700- Kč
a na straně výdajů ve výši 396 130,- Kč. Rozdíl -130 430,- Kč bude hrazeno z rezerv.
Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2020
Pan Huňat seznámil starosty s dokumentem „Závěrečný účet Mikroregion Hustířanka
2019, který byl rozeslán e-mailem a zveřejněn na úředních deskách obcí i mikroregionu.
P. Huňat vyzval starosty k hlasování o odsouhlasení závěrečného účtu Mikroregionu
Hustířanka

Usnesení:
Výbor svazku vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Mikroregion Hustířanka a
schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Hustířanka za rok 2020, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad.
Hlasování:12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020
Pan Huňat dále seznámil starosty s dokumentem Účetní závěrka Mikroregion Hustířanka
za rok 2020. Dle zákona o účetnictví tento dokument obsahuje:
1) Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky
2) Zprávu o výsledku přezkoumání DSO Hustířanka za rok 2020
3) Inventarizační zprávu za rok 2020
4) Výkazy DSO Hustířanka (Příloha-pro územní samosprávné celky, Výkaz zisku a ztráty,
Rozvaha)
P. Huňat vyzval starosty k hlasování o odsouhlasení účetní závěrky za rok 2020
Usnesení:
Výbor svazku nezjistil, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky.
Výbor svazku vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Mikroregion Hustířanka a
schvaluje účetní závěrku Mikroregionu Hustířanka za rok 2020.

Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

6. Schválení převodu výsledku za rok 2020
Pan Huňat seznámil se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2020, ve které je vyčíslen
hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši +86 789,44 Kč. Ztráta je způsobena systémem
zpětného proplácení dotací na projekt z OPZ. Proplácení probíhá zpětně vždy po 6
měsících.
P. Huňat vyzval starosty k odsouhlasení hospodářského výsledku za rok 2020
ve výši +86 789,44 Kč a vyzval je k odsouhlasení převodu hospodářského výsledku z účtu
431 na účet 432.
Usnesení:
Výbor DSO Hustířanka schvaluje hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši
+ 86 789, 44 Kč a schvaluje převod tohoto výsledku z účtu 431 na účet 432.

7. 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 9/2019 bude nová výzva v červnu 2021
Domovní čistírny odpadních vod 12/2019 konec 30.6.2021
Oprava válečné hroby konec 30.11.2021
Chystá se dotace na modernizaci a energetiku v červnu bude vyhlášena.

Dotace Královehradeckého kraje ještě aktuální
Regionální rozvoj 2021
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
•
•
•
•

Datum zahájení výzvy: 14.06.2021 8:00:00
Datum ukončení výzvy: 30.06.2021 14:00:00
Podrobnosti o programu: 21RRD11.pdf
Podrobnosti o programu II. kolo: 21RRD11_II_kolo.pdf

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
Velichovky – Informační systém – vyúčtováno
DSO Hustířanka – Regionální rozvoj – podpora svazků schválená dotace podpis smlouvy
Stanovice – Individuální dotace – oprava opěrné zdi realizace
8. Gramis – účtování po ukončení projektu OPZ na projekt „Zvýšení profesionality obcí
Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace
zástupců obcí“
Pan Huňat představil návrh dalšího financování používání programu Gramis pro další roky
po skončení projektu, kdy byl hrazen z dotace. Ceny programu jsou nastaveny výhodně
vzhledem k množství nastavení ve vašich OÚ. Tabulku, kde je cenový návrh rozpočítaný
na obce dostali všichni před zasedáním. Výše platby za licenci je stanovena podle počtu
obyvatel, výše platby za data je stanovena podle počtu katastrálních území obcí.
Pan Huňat vysvětlil všechny funkce plánovaných aplikací v Gramisu, která bude
nasmlouvána v ceníku pro DSO na příští rok. Dále oznámil, že se mu podařilo sehnat
počítač pro mapový server mikroregionu a v průběhu příštích dvou týdnů bude tento
server on-line připojen pro všechny obce DSO. Bude tak možné na jednotlivé stránky obcí
umístit mapový program Gramis, tak aby si občané mohli zde vyhledávat, co potřebují a
to včetně hladin jednotlivých pasportů. Výbor vzal na vědomí.

9. Různé
Slovo si vzala paní Štěpánková z MAS Hradecký venkov, seznámila starosty s novým
projektem na energetiku. Předběžně se budou otevírat projekty na úsporu energii, které
se dají využít v obcích. Podmínkou je akční plán pro udržitelnou energii a klima SECAP.

MAS Hradecký venkov se jako jediné v České republice podařilo předjednat se
společností ENVIROS, s.r.o., zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima
skupiny obcí Hradecký venkov (SECAP) zdarma v rámci svého dotačního projektu.
Nezbytnou podmínkou pro to, aby pro nás projekt zpracovali je, že Hradecký venkov
o.p.s. přistoupí k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Zpracovaný
SECAP musí po jeho dokončení schválit zastupitelstva všech zapojených obcí. Je nezbytné
Vás před zahájením prací na SECAP podrobně informovat o této problematice. Z
přihlášení k Paktu neplynou pro obce žádné finanční závazky. Plnění přijatého plánu není
sankciováno. Výchozí stav od kdy se počítá plnění 40 % úspor emisí si stanovuje
zadavatel, může být i rok 200 MAS se jako jediné v České republice podařilo předjednat
se společností ENVIROS, s.r.o., se sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČO: 61503240,
zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký
venkov (SECAP) zdarma v rámci svého dotačního projektu. Nezbytnou podmínkou pro to,
aby pro nás projekt zpracovali je, že Hradecký venkov o.p.s. přistoupí k Paktu starostů a
primátorů pro udržitelnou energii a klima. Zpracovaný SECAP musí po jeho dokončení
schválit zastupitelstva všech zapojených obcí. Je nezbytné Vás před zahájením prací na
SECAP podrobně informovat o této problematice. Z přihlášení k Paktu neplynou pro obce
žádné finanční závazky. Plnění přijatého plánu není sankciováno. Výchozí stav od kdy se
počítá plnění 40 % úspor emisí si stanovuje zadavatel, může být i rok 2000.
Realizace této akce 06/2021–12/2030.
Požádala starosty o promyšlení o zapojení na tomto projektu.
Ještě nás seznámila s možnými projekty, které jsou ještě volné. Je možnost ještě využít
projekty k realizaci připravené hlavně z pozemkových úprav. Na vše musí být hotový
projekt. Další možnost, kterou lze využít je vyhotovení např. Lesní stezky v naší oblasti.
Na podobném projektu spolupracuje z našeho DSO obec Litíč, která zpracovává projekt a
dotace ji je přislíbena.
Výbor bere na vědomí možnost zapojit se na možné dotaci. Individuálně každá obec
sama za sebe.

10. Diskuse
• Připomínky k rozpočtu k výsledku hospodaření. Pan předseda s paní účetní
upřesnili a vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu.
•
•
•
•

Pan Huňat seznámil s možností dotací na domácí ČOV v obcích, kde je možnost
využít státních dotací DČOV v obci. Obec Dubenec nyní realizuje projekt a do 3 let
by měla být tato dotace uskutečněna.
Paní Skořepová seznámila starosty s plánovanou akci pro seniory za pomocí DSO,
která zajistí autobus na svoz seniorů na koncert Veselá trojka 11.7.2021 v 16.00
hod., na koupaliště Lanžov. Další akce na Lanžovském koupališti se chystají.
Pan Hynek předal starostům plakáty s akcemi, které se budou pořádat v Libotově
na hřišti.
Starostové si předávali informace ohledně různých zkušeností. Možnosti a
kontakty na projektanty či firmy, se kterými mají dobré zkušenosti.

11. Závěr
P. Huňat poděkoval starostům za účast na výboru svazku.
Přílohy zápisu:
1. Listina přítomných
Příští výbor svazku Mikroregionu Hustířanka se bude konat v Hořenicích datum 24.06.2021
v 17.00 hod.
Ověřovatel zápisu:
Jaroslava Svobodová
Milan Slovák
V Lanžově 27.5.2021
Zapsala Ilona Čepelková

U S N E S E N Í Č. 1/2021
výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka
konaného dne 27.5.2021 v Lanžově

schvaluje
I.I.

program zasedání výboru svazku č. 1/2021

I.II.

za zapisovatele pí Čepelkovou

I.III.

ověřovatele zápisu paní Jaroslavu Svobodová a pan Milan Slovák

I.IV.

za navrhovatele usnesení pana Alenu Skořepovou

I.V

výbor svazku schvaluje rozpočet DSO na rok 2021 jako schodkový s částkou na straně
příjmů ve výši 265 700- Kč a na straně výdajů ve výši 396 130,- Kč. Rozdíl -130 430,- Kč
bude hrazeno z rezerv

I.VI.

celoroční hospodaření Mikroregion Hustířanka a závěrečný účet Mikroregion
Hustířanka za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020 bez výhrad

I.VII. a) Výbor svazku nezjistil, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
b)

Výbor svazku vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Mikroregionu
Hustířanka a schvaluje účetní závěrku Mikroregionu Hustířanka za rok 2020

c)

Výbor svazku schvaluje hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši +86 789,44 Kč
a schvaluje převod tohoto výsledku z účtu 431 na účet 432

V Lanžově 27.5.2021
p. Jaroslav Huňat –předseda Mikroregionu Hustířanka

Alena Skořepová – navrhovatel usnesení

