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ZÁPIS 
 

ze sněmu DSO Metuje, konaného v úterý 25. září 2018 
v 16 hodin v Černčicích   

  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Program: 
 

1.  Zpráva předsedy 

2.  Kontrola plnění úkolů 
3.  Projekt Černčice, Šestajovice - kompostéry 

4.  Projekt strategie obcí 
5.  Rozpočtová opatření č. 3 

6.  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 9 hlasů                       proti 0 hlasů                        zdržel se 0 hlasů 
 

Přítomni dle prezenční listiny, omluven Slavětín, sněm je usnášení schopen 

Ověřovatelem zápisu byli navrženi a schváleni:  
Ing. Petr Jeništa, Ladislav Tylš 

Zapisovatel: Zdeňka Hovorková 
pro 9 hlasů                       proti 0 hlasů                        zdržel se 0 hlasů 
 

1. Zprávy 
Zprávy z DSO Novoměstsko, Úpa – Tylš, Jeništa 
Zpráva o činnosti MAS Mezi Úpou a Metují, Zpráva o projektu „Efektivní správa 

obcí“ a projekt MAP ORP Náchod a Jaroměř – Hovorková 
 

2. Kontrola úkolů 
 

- aktualizaci webových stránek – Petr Jeništa, Martina Koubíková průběžně 
- ostatní úkoly splněny 
- vyzvednout baterie do hlásičů - trvá 

Sněm bere na vědomí 
3. Projekt Černčice, Šestajovice - kompostéry 

Projekt byl podán přes svazek Metuje, v současné době se realizuje. Administraci 
projektu zajišťuje firma David Plíštil – Dotace snadno.  

 

       Sněm bere na vědomí 

4. Projekt strategie obcí 
Projekt se realizuje, realizace od 1. 3. 2018 – 28. 2. 2020, obce budou o 

jednotlivých aktivitách projektu informovány.  
Zpracování Programů rozvoje obcí: 

Jasenná, Rychnovek, Říkov, Šestajovice, Velká Jesenice 
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Zpracování Plánů rozvoje sportu v obcích 
Jasenná 

Rychnovek 
Velká Jesenice 

Zpracování Strategií rozvoje zeleně v obcích 
Jasenná 
Rychnovek 

Říkov 
Velká Jesenice 

Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích 
Pasport místních komunikací a dopravního značení -  Říkov, Velká Jesenice 
Pasport veřejného osvětlení -  Nahořany, Velká Jesenice 

Pasport zeleně 
Pasport kanalizační sítě -  Nahořany 

Vzdělávací aktivity 
23. října v obci Zábrodí seminář pro účetní a další představitele obcí 
2. listopadu v Červeném Kostelci. místní komunikace 

Sněm bere na vědomí 
 5. Rozpočtové opatření č. 3 

Rozpočtové opatření č. 3 se týká přijetí dotace od KHK na Profesionalizaci ve výši 
88 500,- Kč a ve výdajích 85 000,- nákup ostatních služeb, 3000,- Kč na DPP a 

500,- Kč na zpracování dat. 
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno předsedou svazku 30.6. 2018 a vyvěšeno 
na ÚD svazku. Oznámení o zveřejnění bylo rozesláno obcím na vyvěšení. 

   Sněm bere na vědomí 
 

6. Informace, různé, diskuze 
 

 Výměna zkušeností v oblasti veřejné a státní správy 
 Příspěvky do zpravodaje na 3. Q byly přijaty ke dni 17. 9.  a budou 

expedovány v týdnu od 1. října 

 Příspěvky na 4. Q. odevzdávejte do 12. 12. 2018 
 Webové stránky svazku – doplnit chybějící údaje, opravit chybné údaje, 

vkládat zápisy ze sněmu a zpravodaje zajistí Jeništa a Koubíková 

 MAS výzvy 2018 – OPZ – prorodinná opatření 2, Sociální služby - výzva 
říjen 2018  
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Usnesení 

ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 31. května 2018 
v 16 hodin v obecním hostinci v Nahořanech  

  
  

sněm bere na vědomí  
- informace o plnění úkolů 

- informace podané v bodech 1 až 6 
 

sněm schvaluje:  

- program, ověřovatele a zapisovatele 
 

sněm ukládá: 

- aktualizaci webových stránek – Petr Jeništa, Martina Koubíková 
- přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků a zajistit odeslání 

oznámení na KÚ KHK do 15 dnů od projednání na svazku 
- příspěvky do zpravodaje do 25. 06. 2018 
- všechny obce vyzvednout baterie do hlásičů 

 
 

Ověřovatelé:                                 
  

Ing. Petr Jeništa, Ladislav Tylš 

 
zapsala: Zdeňka Hovorková 26. 09. 2018 

 


