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ZÁPIS 
ze zasedání sněmu Dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor, 
konaného dne 15.12.2022 v zasedací místnosti městského úřadu Seč 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 9 přítomných  
Omluveni:  
 
Předseda zahájil sněm. Oznámil, že dle prezenční listiny je Sněm usnášeníschopný. 
Předseda navrhl ověřovatele zápisu: pana Petra Kosa a Vladimíra Petra, dále 
zapisovatele pana Radislava Kumpana. Všichni přítomní s návrhy souhlasí. 
Konstatoval, že se o každém bodě v programu bude hlasovat jednotlivě zvednutím 
ruky, všichni přítomní souhlasili. 
Předseda seznámil starosty s navrhovaným programem jednání sněmu. Dotázal se, 
zda někdo z přítomných má návrh na doplnění programu. Nikdo z přítomných 
doplnění nepožadoval. 
 
Schválený program 

1) Zahájení. 
2) Zpráva o činnosti rady. 
3) Změna stanov. 
4) Hospodaření svazku. 
5) Rozpočtová změna č.2 /2022. 
6) Projednání odměn. 
7) Granty na rok 2023 + Veřejnoprávní smlouva. 
8) Návrh rozpočtu na rok 2023. 
9) POV 2023. 
10) Různé, diskuze. 
11) Závěr. 

 
Záznam hlasování o programu: 
Usnesení č.10/2022 
Pro: 9  
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
 
K bodu 2 
Předseda seznámil přítomné s činností rady svazku. Přečetl zápis z rady, která se 
konala 2.12.2022 na městském úřadu Seč. 
Sněm bere činnost rady na vědomí. 
 
K bodu 3 
Dalším bodem bylo projednání stanov. Již na minulém sněmu byla schválena změna 
sídla mikroregionu, která měla proběhnout Dodatkem č. 7, po projednání a domluvy 
na radě svazku měl předseda za úkol prověřit, zda změnu provést dodatkem, nebo 
zpracovat nové stanovy. Po prověření na Pardubickém kraji a po doporučení, že na 
stanovy je již 6 dodatků, předseda zpracoval návrh nových stanov, který nechal 
připomínkovat všechny starosty. Předseda přednesl návrh nových stanov. Přítomní 
souhlasí s návrhem.  
Předseda dal hlasovat 
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Usnesení č.11/2022 
Pro:9  
Proti:0  
Zdržel se:0 
 
K bodu 4 
Dále předseda seznámil přítomné s hospodařením svazku na základě výkazu pro 
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků. Kontrola plnění 
rozpočtu, informace o vynaložených nákladech, stav finančních prostředků na 
začátku roku 1.1.2022 a k 30.11.2022.  Přítomní měli možnost nahlédnout do 
výkazů.  Dále předseda informoval o aktuálním finančním zůstatku na běžném účtu a 
v pokladně k 31.10.2022. Předseda vyzval přítomné, zda se někdo chce na něco 
zeptat ohledně hospodaření, nikdo nevznesl dotaz. Starostové berou hospodaření na 
vědomí.  
Sněm bere hospodaření na vědomí. 
 
K bodu 5 
Předseda seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.2/2022. Nikdo z přítomných 
neměl dotaz. Starostové berou na vědomí rozpočtové opatření č.2/2022.  
 
K bodu 6 
Předseda přednesl návrh rady svazku, která se dohodla na udělení odměny paní 
Laštůvkové a panu předsedovi. Paní Laštůvkové ve výši 8.000 Kč a panu předsedovi 
35.000 Kč za údržbu majetku skákací hrady, čtyřkolka, přívěsné vozíky, 
administrativa Grantů 2022 a půjčování skákacích hradů, za správu webových 
stránek a další administrativní práci (zápisy, podání žádosti o dotaci na Pardubický 
kraj z POV na rok 2023). 
Předseda dal hlasovat o odměnách 
Usnesení č.12/2022 
Pro:9  
Proti:0  
Zdržel se:0 
 
K bodu 7 
Následujícím bodem bylo projednání Grantů na rok 2023. Podmínky Grantů na rok 
2023 a Veřejnoprávní smlouvu projednala rada svazku a doporučuje sněmu ke 
schválení. Podmínky a výše příspěvků jsou stejné jako v roce 2022. Nikdo 
z přítomných neměl k návrhu dotaz. 
Předseda dal hlasovat. 
Usnesení č.13/2022 
Pro:9  
Proti:0  
Zdržel se:0 
 
 
K bodu 8 
Následujícím bodem projednání rozpočtu mikroregionu Centrum Železných hor na 
rok 2023. Předseda seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2023 a 
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konstatoval, že rozpočet byl zaslán na jednotlivé obce k zveřejnění, zeptal se, zda 
z přítomných má nějaký dotaz k rozpočtu. Nikdo nevznesl dotaz.  
Předseda dal hlasovat o rozpočtu. 
Usnesení č.14/2022 
Pro:9  
Proti:0  
Zdržel se:0 
 
K bodu 9 
I v roce 2023 může mikroregion Centrum Železných hor žádat Pardubický kraj 
z programu POV 2023. Rada svazku doporučuje sněmu ke schválení nákupu nové 
čtyřkolky a případně nových sněžných pásů na údržbu běžkařských stop a v letních 
měsících na údržbu cyklotras na katastrálním území mikroregionu Centrum 
Železných hor. Nákup nových sněžných pásů bude závislý na výši dotace od 
Pardubického kraje. 
Předseda přednesl návrh na požádání dotace z POV 2023 z Pardubického kraje na 
pořízení nové čtyřkolka a nových sněžných pásů, předseda dal hlasovat. 
Usnesení č.15/2022 
Pro:9  
Proti:0  
Zdržel se:0 
 
K bodu 10 
V bodě různém se řešili webové kamery, které jsou umístěny na internetových 
stránkách mikroregionu www.czh.cz 
 
K bodu 11 
Předseda všem poděkoval za pozornost, přítomnost, aktivní účast a sněm ukončil 
v 11:15 hodin. 
 
Zapisovatel: Radislav Kumpan 
   
Ověřovatelé zápisu: Kos Petr     ..........................................................  
  
           
                                          Vladimír Petr     …………………………….. 
 
 
Předseda: Radislav Kumpan    ............................................   
 
 
Přílohy zápisu:  

- Prezenční listina 
- Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních    

                                samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a      
                                           regionálních rad sestavený k 30.11.2022 

 


