
Zápis z jednání Svazku obcí Peklo 

16.6.2014  od 13.30 hodin v Zahrádkách 

 

Přítomni:  pí Bc. Subotová – Holany,  p. Černý – Horní Libchava, pí Matysová – Horní  

Police, pí Zelenková – Kvítkov, p. ing. Mečíř – Stružnice, p. Chvojka – Zahrádky, p. Štěrba – 

Provodín,  pí Halasníková – Sosnová, p. Beň – Žandov, pí Mgr. Bernátová – Volfartice 

 

Omluveni: pí Kýhosová – Kozly, pí Kušneriková – Stvolínky 

 

Program jednání: 

1) Úvod 

2) Kontrola usnesení 

3) Závěrečný účet DSO Peklo za rok 2013 

Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2013  

Účetní závěrka za rok 2013 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2014 

5) Informace LAG Podralsko k přípravě SCLLD (strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje) 

6) Různé 

 

1) Úvod  

Předseda svazku přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 

 

Usnesení č. 3/2014: 
Členové Svazku obcí Peklo souhlasí s programem jednání členské schůze Svazku obcí 

Peklo dne 16.6.2014. 

Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se.: 0 
 

2)  Kontrola usnesení 

 Na jednání svazku dne 26.2.2014 byla přijata pouze dvě usnesení: 

a. Rozpočtová změna č. 1 – přijatá záloha na projekt Podpora meziobecní 

spolupráce 

b. Výše členského příspěvku v částce 5,-Kč/obyvatel obce (města) 

     

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informaci o usneseních z jednání svazku dne 

26.2.2014. 

 

3) Závěrečný účet DSO Peklo za rok 2013 

Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2013  

Účetní závěrka za rok 2013 

Předseda svazku seznámil přítomné se Závěrečným účtem Svazku obcí Peklo, Zprávou o 

provedené kontrole hospodaření za rok 2013 a Účetní závěrkou za rok 2013.   

 

Usnesení 4/2014: 

Členská schůze Svazku obcí Peklo schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Peklo za rok 

2013 bez výhrad. 

Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se.: 0 

 

 



Usnesení 5/2014: 
Členská schůze Svazku obcí Peklo schvaluje Účetní závěrku svazku včetně hospodaření 

svazku za účetní období 2013, sestavenou ke rozvahovému dni 31.12.2013. 

Pro : 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/2014: 

Členská schůze Svazku obcí Peklo schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2013 bez výhrad. 

Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2014 

Rozpočtové opatření se týká úpravy příjmových a výdajových  položek o podíly obcí za 

prezentaci na informačním panelu v České Lípě (firma DARUMA) a druhé části žádosti o 

platbu projektu Podpora meziobecní spolupráce. Dále úpravu výdajových položek – úprava 

částky za zakoupení nového účetního programu + roční udržovací poplatek. 

 

Usnesení 7/2014  
Členové Svazku obcí Peklo schvalují  Rozpočtové opatření č. 2/2014 ve výše uvedených 

položkách. 

Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

5) Informace LAG Podralsko k přípravě SCLLD – strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje 

V současné době je zpracována analytická část SCLLD a připravuje se část strategická.  

Známy jsou již pracovní verze programů, jichž se SCLLD bude bezprostředně týkat i verze 

dalších OP, o které mohou žádat žadatelé mimo program LEADER. 

 

Na plánovací období 2014 – 2020 jsou připraveny pracovní verze těchto OP: 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP): zvýšení konkurenceschopnosti v území, 

zkvalitnění veřejných služeb v území, posílení institucionální kapacity veřejné správy. 

 

OP Doprava (OP D): infrastruktura pro železniční a jinou udržitelnou dopravu, silniční 

infrastruktura na síti TEN-T, silniční infrastruktura mimo síť TEN-T. 

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK): rozvoj podnikání a podpora 

výzkumu, vývoje a inovací, rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve 

znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání, udržitelné hospodaření s energií a rozvoj 

inovací v energetice, rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora 

moderních a informačních technologií. 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): posilování kapacit pro kvalitní veřejný 

výzkum, rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody, 

rozvoj vysokých škol, rozvoj celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 

 

OP Zaměstnanost (OP ZAM): podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální 

začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce, efektivní veřejná 

správa. 

 



OP Životní prostředí (OP ŽP): zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, 

zlepšování kvality ovzduší v sídlech, odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

ochrana péče o přírodu a krajinu, energetické úspory.  

 

Program rozvoje venkova 2014-2020 (PRV): přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí 

obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a 

podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví. 

 

OP rybářství: rozvoj udržitelného chovu ryb v ČR a zajištění rovnoměrných dodávek 

sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí 

rybníků. 

 

Dalšími programy jsou OP Technická pomoc a OP přeshraniční spolupráce. 

 

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informace o připravovaných operačních 

programech na období 2014 – 2020. 

 

6) Různé 

 

Pí Strnadová podala informaci k připravovanému turistickému suvenýru: 

Podklady pro přípravu turistického suvenýru dodaly obce:  

Volfartice, Zahrádky, Horní Libchava, Kvítkov, Žandov a Sosnová. 

Pokud o turistický suvenýr mají zájem i další obce svazku, žádáme je o co nejrychlejší 

dodání podkladů – jedná se např. o znak obce, foto, které by chtěly mít na suvenýru 

vyobrazené apod. Na druhé straně suvenýru bude logo Svazku obcí Peklo. 

 

Pan Huček z firmy eCENTRE a.s. představil činnost firmy a princip elektronických 

aukcí.  
Navrhl, aby se svazek zapojil do aukce v oblasti odpadového  hospodářství – svoz odpadů 

v obcích. V této oblasti existují značné cenové rozdíly v platbách svozovým firmám mezi 

jednotlivými obcemi, což prokázala i analýza v oblasti odpadového hospodářství, která se 

provádí v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce. Rozdíly jsou v řádu tisíců Kč - 

ceny účtované za svoz a likvidaci odpadů se pohybují v různých obcích různě - 860,- až 

4.600,- Kč/t.  

Informace o firmě eCENTRE a.s. 

Společnost eCENTRE působí na trhu od roku 2006 v oblasti elektronizace veřejných zakázek, 

optimalizaci nákladů, nastavování procesů, právo a komunikaci.  

Počet klientů: 240  

Počet zrealizovaných e-Aukcí: 2035  

Společnost eCENTRE již ušetřila klientům: 824 852 740 Kč  

Co firma může pro obce připravit: 

Společně s obcí vybere položky, které obec nejvíce nakupuje a které chce nakupovat levněji.  

Připraví společně podklad, na základě kterého Vám zpracuje cenovou nabídku na e-Výběrové 

řízení. Pro dosažení co nejvýhodnějších cenových nabídek při nákupu či prodeji osloví široké 

portfolio dodavatelů, kteří pak budou své nabídky podávat v elektronické aukci.  

Společně vyhodnotíte výsledky e-Aukce, jelikož ne vždy je směrodatná jen cena, nýbrž také 

kvalita a logistika.  

 



Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informaci pana Hučka k možné přípravě 

elektronické aukce.  

 

Zahrádky, 16.6.2014 

 

 

Zapsala: D. Strnadová ……………………………………………………. 

 

Ladislav Chvojka………………………………………………………….. 

 

Bc. Andrea Subotová……………………………………………………… 

 


