
Jednání Svazku obcí Peklo 

25.10.2012 od 9.00 hodin v Zahrádkách 

 

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

pí Matysová – Horní  Police, pí Kýhosová – Kozly, pí Zelenková – Kvítkov, p. ing. Mečíř  – 

Stružnice, pí Kušneriková – Stvolínky, p. Vach – Zahrádky, pí Říhová – Provodín, p. Polák – 

Žandov, pí Mgr. Bernátová - Volfartice 

Hosté: reprezentanti firmy Wolters Kluwer ČR, a.s. 

Program jednání: 

1) Rozpočtová změna  

2) Složení a volba revizní komise 

3) Projednání Směrnice na zadávání veřejných zakázek 

4) Chodník a komunikace v obcích Pekla (Provodín, Kvítkov) – informace o průběhu 

realizované akce 

5) Projekt „Vyměňme si zkušenosti“ – dotace z MMR  

6) Příprava poslední výzvy tohoto plánovacího období – LAG Podralsko 

7) Prezentace firmy Wolters Kluwer ČR, a.s. – systém ASPI 2012 

8) Různé 

 

1) Návrh programu jednání 

Místopředseda Svazku obcí Peklo ing. Mečíř přivítal přítomné a přednesl navržený program 

jednání. 

Usnesení 9/2012: 

Členové Svazku obcí Peklo jednomyslně schvalují navržený program. 

Pro: 12    Proti: 0    Zdržel se:  0 

 

 

2)  Rozpočtová změna 1/2012 

 

Rozpočtovou změnu tvoří  v příjmech příspěvek za Putující kontejner,  platba nepatřící 

svazku a je ve výdajích vrácena, zpět na účet. Příjmová část bude 1. změnou navýšena o 

12 886,- Kč a výdajová část rozpočtu bude 1. změnou navýšena o 4 511,- Kč. 

Usnesení 10/2012: 

Členové Svazku obcí Peklo schvalují Rozpočtovou změnu č. 1/2012 

Pro:  12                                                Proti: 0                                             Zdržel se:  0   

 

 

3)  Složení a volba revizní komise 

 

V minulém roce pracovala revizní komise ve složení: pí Zelenková, pí Halasníková, p. Černý. 

 

Usnesení  11/2012: 

Členové Svazku obcí Peklo jednomyslně schvalují revizní komisi ve složení: pí Zelenková, pí 



Halasníková, p. Černý. 

Pro: 12    Proti: 0    Zdržel se:  0 

 

4) Projednání Směrnice na zadávání veřejných zakázek 

  

Usnesení  12/2012: 
Členové Svazku obcí Peklo rozhodli, že směrnice na zadávání veřejných zakázek nebude pro 

Svazek obcí Peklo vydána. Svazek se bude při zadávání veřejných zakázek nadále řídit 

Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 

Pro: 12    Proti: 0    Zdržel se:  0 

 

5) Chodník a komunikace v obcích Pekla (Provodín, Kvítkov) – informace o 

průběhu realizované akce 

 

Dotace na akci je 457 000,-Kč, 30% vlastní podíl obcí. Zakázku realizuje Ingstav Doksy. U 

obou obcí – Provodín a Kvítkov – se vyskytly drobné problémy – chodník je bezprostředně u 

komunikace, kterou vlastní Krajská správa silnic – museli jsme zažádat o povolení k realizaci 

akce, nyní na toto povolení čekáme. U Kvítkova se měnil rozpočet akce, aby nebyl příliš 

navýšen vlastní podíl obce, ten se ale nyní opět zvyšuje vzhledem k cca metrové změně 

povrchu komunikace (v blízkosti sítí vysokého napětí).  Přesto byl již formulář Parametry 

projektu i smlouva s firmou a ostatní potřebné dokumenty zaslán na KÚ Lbc. kraje. Je možné, 

že budeme muset prodlužovat termín realizace akce. 

 

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informace o průběhu realizované akce Chodník a 

komunikace v obcích Pekla. 

 

6) Projekt „Vyměňme si zkušenosti“ – dotace z MMR  

 

Dotace je v současné době na MMR vyřízena, přišla i  limitka z MMR, která bude v průběhu 

příštího týdne proplacena, včetně vlastního podílu svazku. 

 

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informaci o realizaci projektu „Vyměňme si 

zkušenosti“ 

 

7) Příprava poslední výzvy tohoto plánovacího období – LAG Podralsko 

 

Dr. Strnadová informovala o termínu vyhlášení výzvy 07-01-13 (18. kolo na SZIF)  -  leden 

2012. Výzvu vyhlašuje LAG Podralsko o.s. 

Po aktualizaci předpokládáme vyhlášení těchto fichí: 

1) Obnova a rozvoj vesnic 

2) Občanské vybavení a služba 

3) Podpora CR/Z 

4) Podpora CR/N 

5) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

6) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informaci o přípravě výzvy 07-01-13 

 



Členům svazku byla opětovně zdůrazněna potřeba přípravy integrované strategie rozvoje 

území LAG Podralsko kvůli zařazení jejich potřeb do předpokládaných OP v období 2014 – 

2020. 

Předpokládaná a nejpravděpodobnější varianta navržených OP: 

 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízený 

ministerstvem průmyslu a obchodu 

 Operační program Páteřní infrastruktura řízený ministerstvem dopravy 

 Operační program Zaměstnanost a vzdělávání řízený ministerstvem práce a 

sociálních věcí 

 Integrovaný regionální operační program řízený ministerstvem pro místní rozvoj 

 Operační program Technická pomoc řízený ministerstvem pro místní rozvoj 

 Program rozvoje venkova řízený ministerstvem zemědělství 

 Operační program Rybářství řízený ministerstvem zemědělství 

 

 

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informaci o přípravě ISRÚ. 

 

 

8) Prezentace firmy Wolters Kluwer ČR, a.s. – systém ASPI 2012 

 

Systém ASPI 2012 obsahuje zákony, merita, vyhlášky, včetně vyhlášek obcí, používajících 

tento systém, ale rovněž např. vzory smluv a dalších dokumentů. 

Tento systém a jeho výhody byly členům svazku představeny v Power Pointové prezentaci. 

Následně bylo členům svazku navrženo finanční řešení zakoupení systému pro všechny obce 

svazku – každá obec jeden přístup, včetně úvodního zaškolení. 

Systém  Muni ASPI ve verzi+ na 36 měsíců, pro obce Svazku obcí  Peklo, může být pořízen 

za jednorázový poplatek 48 000 Kč bez DPH Tento systém zahrnuje 13 přístupů pro obce 

svazku. Následovala diskuze a řada otázek na fungování systému. 

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí prezentaci firmy Wolters Kluwer ČR, a.s. – 

systém ASPI 2012 

 

Usnesení 13/2012: 

Členové Svazku obcí Peklo souhlasí se zakoupením systému  Muni ASPI plus na 36 měsíců, 

pro obce Svazku obcí  Peklo - 13 přístupů za uvedenou cenu 48 000,-Kč bez DPH. 

 

9) Různé  

 

Info o akci Putující kontejner 

Přijata částka 8 375,-Kč. 

Částky v letošním roce byly firmou Elektrowin poskytnuty podle výtěžnosti. Tu ale 

některé obce neevidovaly, proto zřejmě podstatně menší částka než loni. Podle  hlášení 

některých obcí obce braly i televize a monitory, což, jak  je v podmínkách uvedeno, 

v kontejneru být nesmí ! 

 

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informaci o akci Putující kontejner. 

 

Zůstatek na účtu: 

Na účtu je k 30.9.2012  147 533,40 Kč 



 

     Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informaci o zůstatku na účtu svazku. 

 

 

Další jednání Svazku obcí Peklo proběhne v měsíci prosinci – termín bude včas upřesněn. 

 

 

Zapsala: PhDr. Dagmar Strnadová   ………………………………………. 

 

 

Ing. Jan Mečíř – místopředseda svazku  ……………………………………… 

 

 

Bc. Andrea Subotová – místopředsedkyně svazku ……………………………………… 

 
 


