
Zápis z jednání Svazku obcí Peklo 

24.10.2013 od 10.00 hodin v Žandově 

 

 

Přítomni: Bc. Subotová – Holany, pí Zelenková – Kvítkov, pí Kýhosová – Kozly,  

p. Chvojka – Zahrádky, p. Polák, p. Beň – Žandov, p. Černý – Horní Libchava, Ing. Mečíř – 

Stružnice, p. Štěrba – Provodín, pí Matysová – Horní Police 

 

Omluveni: Bc. Bernátová – Volfartice, pí Kušneriková – Stvolínky 

 

Nepřítomni: pí Halasníková - Sosnová 

 

Hosté: Marek Pieter, ekonomický náměstek hejtmana Lbc. kraje 

 

 

Program jednání: 

 

1) Návrh programu jednání 

2) Složení a volba revizní komise 

3) Cyklomagistrála Ploučnice – dotace na dokumentaci k územnímu rozhodnutí dle 

novelizované vyhlášky – úsek Stružnice – Žandov 

4) POV Lbc. kraje  

5) Informace LAG Podralsko o přípravě plánovacího období 2014 – 2020 

6) Jednání s ekonomickým náměstkem Lbc. kraje panem Markem Pietrem 

7) Různé 

 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda Svazku obcí Peklo p. Chvojka přivítal přítomné a přednesl navržený program 

jednání.  

 

Usnesení 12/2013: Členové Svazku obcí Peklo jednomyslně schvalují navržený program.  

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

2) Složení a volba revizní komise 

 

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

 

Usnesení 13/2013: Členové Svazku obcí Peklo jednomyslně schvalují revizní komisi ve 

složení: pí Zelenková, pí Halasníková, p. Černý.  

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

3) Cyklomagistrála Ploučnice – dotace na dokumentaci k územnímu rozhodnutí dle 

novelizované vyhlášky – úsek Stružnice – Žandov 

 

Po telefonické konzultaci poradce Svazku LAG Podralsko se starosty Stružnice, Horní Police 

a Žandova byla podána žádost o dotaci - Cyklomagistrála Ploučnice - DUR pro úsek 

Stružnice  - Žandov, celková částka 300 000,-Kč, dotace 210 000,-Kč. 

 



Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí tuto informaci. 

Na Svazku obcí Peklo bylo dohodnuto, že poradce svazku osloví tři firmy na zpracování DUR 

pro úsek Stružnice – Žandov podle nové vyhlášky. S nabídkami budou členové svazku 

seznámeni na příštím jednání svazku. 

 

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí  oslovení tří firem k podání nabídky na 

zpracování DUR pro úsek Cyklomagistály Ploučnice -  Česká Lípa – Žandov. 

 

4) POV Lbc. kraje  

 

Výzva z POV Lbc. kraje je určena i pro svazky obcí: 

Dotační titul 6 - Projekty na vzdělání a poradenství v oblasti rozvoje 

venkova a obnovy vesnice 

Na tento účel lze poskytnout dobrovolnému svazku obcí neinvestiční dotaci ve výši max. 70% 

celkových uznatelných nákladů, max. však 10.000,- Kč/1 obec, která je členem dobrovolného 

svazku obcí na území Libereckého kraje. 

Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů 

Dotaci lze poskytnout ve výši max. 70% celkových uznatelných nákladů projektu, max. však 

1 000 000,- Kč. 

 

Členové svazku se dohodli, že bude podána žádost o dotaci do POV Lbc. kraje, DT 7 - 

Integrované projekty venkovských mikroregionů na realizaci dětských hřišť s herními prvky 

v obcích Provodín (doplnění stávajícího hřiště), Stružnice a Horní Libchava (realizace nového 

dětského hřiště). Na tento záměr bude mít Svazek obcí Peklo vyčleněny vlastní prostředky ve 

výši 50% z celkové částky, tj. cca 500 000,-Kč. 

 

Usnesení 14/2013: Členové Svazku obcí Peklo schvalují podání žádosti o dotaci do POV 

Lbc. kraje – DT 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů na realizaci dětských 

hřišť s herními prvky v obcích Provodín, Stružnice a Horní Libchava.  

Členové Svazku obcí Peklo souhlasí s vyčleněním vlastních prostředků na realizaci tohoto 

projektu ve výši cca 500 000,-Kč, tj. 50% podílu.  

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

5) Informace LAG Podralsko o přípravě plánovacího období 2014 – 2020 

 

Stěžejní je příprava ISÚ, v současné době máme sesbírány analytické podklady z našeho 

území a podklady od obcí, NNO, podnikatelů s jejich záměry na období 2014 – 2020. 

 

Připravujeme se k přijetí tzv. minimálních standardů k fungování kanceláře, které budou 

nezbytně nutné společně s ISÚ k možnosti být uznanou MAS v příštím období. 

 

LAG Podralsko realizovala v letech 2008 – 2013 projekty za celkovou částku 68 milionů Kč, 

z toho za téměř 8 milionů Kč (od r. 2010, kdy je Svazek obcí Peklo na území LAG Podralsko) 

byly realizovány projekty na území Svazku obcí Peklo. 

 

Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí tyto informace. 

 

 

6) Jednání s ekonomickým náměstkem Lbc. kraje panem Markem Pietrem 

 



Jednání Svazku obcí Peklo navštívil ekonomický náměstek hejtmana Lbc. kraje pan Marek 

Pieter.  

Diskutovány byly otázky dotací Lbc. kraje, podpory svazků obcí, ovzduší a pořizování 

spalovacích kotlů, stavu komunikací a jejich zimní údržby, ale i podpory místních akčních 

skupin v r. 2014.  

 

7) Různé 

 

Pro vedení účetnictví Svazku obcí Peklo bude nutné zakoupit moduly informačního systému 

KEO-W pro OS windows. 

Předpokládaná částka za tento program: cca 13 000,-Kč včetně instalace. 

 

Usnesení 15/2013: Členové Svazku obcí Peklo souhlasí se zakoupením nového účetního 

programu KEO-W pro OS windows za částku cca 13 000,-Kč. 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Ladislav Chvojka      …………………………………… 

  

 

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


