
 

Jednání Svazku obcí Peklo 

20. 12. 2012 od 9.00 hodin v Zahrádkách 

 

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

Police, pí Zelenková – Kvítkov, p. ing. Mečíř  – Stružnice, pí Kušneriková – Stvolínky, p. 

Chvojka – Zahrádky, pí Štěrba – Provodín, p. Polák – Žandov,  

Omluveni: pí Halasníková – Sosnová, pí Kýhosová – Kozly,  pí Mgr. Bernátová – Volfartice 

 

Hosté: p. Pelc – Malované mapy s.r.o. 

 

Program jednání: 

 

 

1) Plán inventur a jmenování Inventarizační komise 

2) Rozpočtová změna č. 2/2012  

3) Schválení rozpočtu na rok 2013 

4) Rozpočtový výhled na období 2014 – 2016 

5) Informace LAG Podralsko 

6) Prezentace firmy Malované mapy s.r.o.  

7) Různé 

 

1) Plán inventur a jmenování Inventarizační komise 

 

Inventarizace majetku Svazku obcí Peklo k 31.12,2012 bude zahájena dne 20.12.2012 

a ukončena 20.1.2013.  Jako členové inventarizační komise byli navrženi: p. Polák – 

předseda, pí Bc. Subotová, p. Štěrba – členové. 

 

 Usnesení 14/2012: 

 Členy inventarizační komise byli schváleni: p. Polák – předseda, pí Bc. Subotová, p. 

 Štěrba – členové. Inventury proběhnou v termínu  20.12.2012 - 20.1.2013.   

 Pro: 9     Proti: 0    Zdržel se:  0 

 

2) Rozpočtová změna č. 2/2012  

 

Do rozpočtové změny č. 2/2012 byla zahrnuta v příjmových položkách dotace z POV 

Lbc. kraje – GF 17 na projekt „Chodník a komunikace v obcích Pekla“ ve výši 

411 300,-Kč, dotace z POV MMR na projekt „Vyměňme si zkušenosti“ ve výši 

154 000,-Kč a vlastní podíl svazku na akci „Vyměňme si zkušenosti“ ve výši 66 000,-

Kč. Příjmová část rozpočtu bude 2. Změnou navýšena o 631 300,- Kč. V položkách 

výdajových byla zahrnuta koupě systému ASPI v částce 57 600,-Kč  a platby v rámci 

projektu „Vyměňme si zkušenosti“ v částce 220 000,-Kč. Výdajová část rozpočtu 

bude 2. Změnou navýšena o 277 600,- Kč. 

 

Usnesení 15/2012: 

Členové Svazku obcí Peklo schvaluji  Rozpočtovou změnu č. 2/2012. 

Pro: 9     Proti: 0    Zdržel se:  0 



3) Schválení rozpočtu na rok 2013 

 

Usnesení 16/2012: 

Členové Svazku obcí Peklo schvalují vyrovnaný rozpočet Svazku obcí Peklo na rok 

2013 ve výši 56 100,- Kč.  

Pro: 9     Proti: 0    Zdržel se:  0 

 

4) Rozpočtový výhled na období 2014 – 2016, Rozpočtový výhled na období 2013 - 

2015 

 

Rozpočtový výhled na období 2014 – 2016 je třeba zveřejnit na úředních deskách obcí 

i na elektronické úřední desce Svazku obcí Peklo. 

 

Členové svazku berou na vědomí informaci o nutnosti zveřejnění Rozpočtového 

výhledu na období 2014 – 2016. 

 

Usnesení 17/2012: 
Členové Svazku obcí Peklo schvalují Rozpočtový výhled na období 2013 – 2015. 

Pro: 9     Proti: 0    Zdržel se:  0 

 

5) Informace LAG Podralsko 

 

 Výzva 07-01-13 proběhne v termínu první týden v lednu 2013 – první týden v únoru 

2013. Bude to s největší pravděpodobností poslední výzva tohoto plánovacího období, 

předpoklad získání dalších finančních prostředků – r. 2015. 

 Otevřeny budou tyto fiche:  

1 – obnova a rozvoj vesnic 

2 – občanské vybavení a služby 

3. – Podpora cestovního ruchu – ubytování, sport 

5. – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

6 – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 Předpokládaná finanční alokace na tuto výzvu – 8 200 000,-Kč 

 Příprava ISRÚ (integrované rozvojové strategie území) je důležitým krokem 

k možnému získání finanční alokace z více OP. Programové rámce byly schváleny 

28.11.2012. V současné době probíhá na LAG Podralsko třídění získaných dat 

z našeho území působnosti a jejich zařazení do jednotlivých programových rámců. 

Poté budou všichni naši partneři opětovně osloveni k případnému doplnění těchto dat.  

 

 Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informace o připravované výzvě a 

 přípravě ISRÚ – LAG Podralsko.  

 

6) Prezentace firmy Malované mapy s.r.o 

 

Obchodní zástupce p. Pelc informoval o možnosti tvorby malovaných map pro svazky 

obcí. Mapy jsou malované ručně, poté vytištěny, zástupci obcí si mohou na mapě 

zvýraznit stěžejní místa – zajímavé body ve své obci, včetně legendy na zadní straně. 



Mapy neobsahují reklamu, cena se odvíjí od velikosti obce. Na mapách jsou označena 

turisticky zajímavá místa, včetně cyklostezek a turistických tras. 

 

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí prezentaci p. Pelce – firma Malované 

mapy s.r.o.  

 

7) Různé 

 

Informace pana Štěrby k církevním restitucím – doporučení, aby starostové požadovali 

informace o převodu církevního majetku. 

 

Dotace GF 17 – POV Lbc. kraje – v průběhu jednání svazku byla doručena podepsaná 

smlouva z Lbc. kraje a oznámení o převodu finančních prostředků – ihned byl 

připraven platební příkaz pro firmu Ingstav Doksy na realizovanou akci a faktury pro 

převod vlastního podílu obcí Kvítkov a Provodín. 

Kvítkov – vl. podíl 197 200,-Kč, Provodín – vl. podíl – 220 705,-Kč. 

 

 Členové Svazku obcí Peklo byli seznámeni se Zápisem revizní komise, která se sešla 

 v Holanech 10.12.2012. Komise kontrolovala stav finančních prostředků a vedení 

 účtu,  hrazení členských příspěvků, přijaté dotace, jednání svazku a zápisy z těchto 

 jednání, Rozpočet na rok 2012, Závěrečný účet a Zprávu o výsledku hospodaření a 

 platbu systému ASPI. Ke koupi tohoto systému komise doporučuje, aby smlouva 

 s firmou Wolters Kluwer ČR, a.s.  byla platná od 1.1.2013 do 31.12.2015 a nikoliv od 

 1.12.2012.   

 Ve vedení účetnictví nebyly shledány nedostatky.  

 Komise doporučuje, aby se na každém zasedání svazku dělala kontrola přijatých 

 usnesení. 

 Příští jednání Svazku obcí Peklo se bude konat 21.2.2013 od 9.00 hodin na OÚ ve 

 Stružnici. 

 

 Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informace z bodu Různé. 

 

 

 

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

 

 

 Ladislav Chvojka – předseda svazku  ……………………………………… 

 

 

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

  


