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ZÁPIS

ze sněmu DSO Metuje, konaného v úterý 28. března 2017
v 16 hodin v zasedací místnosti OÚ Říkov

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Profesionalizace 2017
3. Projekt CSS a strategie obcí 
4. Informace o realizaci MAP, SCLLD
5. Informace, různé, diskuze 

Sněm zahájil předseda Ladislav Tylš, přivítal přítomné a seznámil je 
s programem. Konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a 
nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky. 
Program byl všemi přítomnými schválen.
pro 8 hlasů                      proti 0 hlasů                       zdržel se 0 hlasů

Přítomni dle prezenční listiny, sněm je usnášeni schopen
Ověřovatelem zápisu byli navrženi a schváleni:
Ing. Jitka Slezáková, Jaroslav Cejnar
Zapisovatel: Zdeňka Hovorková
pro 8 hlasů                      proti 0 hlasů                       zdržel se 0 hlasů

1. Kontrola úkolů
Příspěvky do zpravodaje I/Q – splněno
Podepsaná poslední stránka aktualizovaných stanov je k vyzvednutí v kanceláři 
DSO ve Velké Jesenici.  

Sněm bere na vědomí
2. Profesionalizace DSO Metuje 2017
Dotace ve výši 35 000,- Kč byla vyčerpána, manažerka provedla vyúčtování 
projektu a bylo odesláno na KÚ KHK. Profesionalizace na rok 2017 je podána
prostřednictvím Dotisu KHK, požadujeme dotaci ve výši 60 000,- Kč, nárokovat 
se opět bude práce manažera, Gordic, účetní služby, zpravodaj. 
                                                                                  Sněm bere na vědomí
3. Projekt CSS a strategie obcí
Od 22. 3. 2017 je vyhlášená výzva pro obce a svazky v OP zaměstnanost, kde 
bude možné opět žádat na strategie obcí a vzdělávání. Obec Říkov, Rychnovek, 
Velká Jesenice, Šestajovice, Vršovka, Nahořany a Černčice mají i pro tuto výzvu 
zájem se zapojit do projektu. Součásti projektu budou i aktivity zaměřující se na 
vzdělávání.
Svazek obcí Úpa zřídil CSS, kde pracuje manažer a specialista, kteří zajišťují pro 
obce poradenský servis. Pokud budete potřebovat jejich služby, můžete se 
obrátit na: 
Mgr. Karel Turek 604 558 002, Ing. Jiří Škoda 773 585 555

Sněm bere na vědomí
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4. Informace o realizaci MAP, SCLLD
SCLLD – v současné době MAS zpracovává připomínky k I. věcnému hodnocení, 
pokud budou dodržovány lhůty ze strany ŘO, předpokládáme schválení strategie 
v červnu 2017. Jednotlivé výzvy by mohly být vyhlášeny v II. polovině 2017.
Informace o realizaci MAP
Ve všech zpracovávaných MAP v našem území došlo k aktualizaci strategického 
rámce, MŠ a ZŠ mohou podávat žádost o dotace prostřednictvím šablon. Je 
přislíbená další výzva v IROP (termín zatím neurčen) a dále budou moci žádat 
přes MAS.                                                                    Sněm bere na vědomí

5. Informace, různé, diskuze
Ing. Petr Jeništa navrhuje uzavřít novou smlouvu na vedení účetnictví svazku 
s obcí Velká Jesenice na částku 4 000,- Kč ročně.
Sněm svazku schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje místopředsedu 
přípravou smlouvy.
pro 8 hlasů                      proti 0 hlasů                       zdržel se 0 hlasů

 Výměna zkušeností v oblasti veřejné a státní správy
 Příspěvky do zpravodaje na rok 2017

19. 6., 18. 9., 13. 12
Březnový zpravodaj bude distribuován začátkem dubna.

 Webové stránky svazku – doplnit chybějící údaje, opravit chybné údaje, 
vkládat zápisy ze sněmu a zpravodaje zajistí Petr Jeništa a Martina 
Koubíková

 Aktualizace povodňových plánů provede Mgr. Karel Turek
 Na příští jednání svazku připraví revizní komise zápis z kontroly

Dotační možnosti v roce 2017
Královéhradecký kraj
do 30. 3. 2017
Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů 
Zájmová práce se žáky mimo vyučování
Polytechnická výchova a vzdělávání
Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže
Etická výchova ve školách:
Do 28. 4. 2017
Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2017
Úprava lyžařských běžeckých tras
Podpora činnosti turistických informačních cente:
Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu
Do 31. 3. 2017
Protipovodňová ochrana:
Obnova a technické zajištění stávajících návesních vodních nádrží
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
Včelařství
Propagace životního prostředí a zemědělství
Podpora prodeje ze dvora

Je otevřen například tzv. Národní program Životní prostředí spravovaný Ministerstvem
životního prostředí, resp. Státním fondem životního prostředí. Ten nabídne obcím, ale i
dalším subjektům možnost ucházet se o podporu v tématech jako: zdroje pitné vody,
domovní čistírny odpadních vod, likvidace hydrogeologických vrtů, auta s alternativními
pohony, územní studie krajiny, zachování ozonové vrstvy či ekologická likvidace 
autovraků.
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Program rozvoje venkova – duben 2017
Lesnická infrastruktura, Zahájení činnosti mladých zemědělců, Investice do 
nezemědělských činností, Podpora agroturistiky, Investice na podporu energie z 
obnovitelných zdrojů
Odstraňování škod způsobených povodněmi, Neproduktivní investice v lesích, Přeměna
porostů náhradních dřevin, Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, Podpora
vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, horizontální a 
vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých řetězců
Operační program životní prostředí OPŽP průběžně po celý rok 2017, dle konkrétní výzvy
Budou tak vyhlášeny výzvy v oblasti zateplení veřejných budov, vodohospodářské
infrastruktury, opatření v krajině i v sídlech (zeleň), budou realizovány výměny
neekologických zdrojů vytápění, opatření v oblasti odpadového hospodaření a dalších.
Integrovaný regionální operační program IROP
Komunitní centra, energetické úspory v bytových domech, cyklodoprava
Operační program zaměstnanost
výzvu pro územní samosprávné celky v oblasti Efektivní veřejná správa – jejím cílem je
pomoci obcím připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem
obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy

Sněm bere na vědomí

Usnesení
ze sněmu DSO Metuje, konaného v úterý 28. března 2017

v 16 hodin v zasedací místnosti OÚ Říkov 

- informace o plnění úkolů
- informace podané v bodech 1 až 5

sněm schvaluje:
- program, ověřovatele a zapisovatele
- smlouvu na vedení účetnictví

sněm ukládá
- aktualizaci webových stránek – Petr Jeništa, Martina Koubíková
- příspěvky do zpravodaje do 20. 03. 2017
- revizní komisi provést kontrolu hospodaření

Ověřovatelé:                                za svazek:                                     

zapsala: Zdeňka Hovorková 29. 03. 2017




