2. Shromáždění starostů/2021
04.11.2021, Leskovice
Setkání starostů zahájil pan starosta Bílek z „pořadatelské“ obce Leskovice, a to
neformální částí – prohlídkou nově vybudovaných prostor multifunkčního domu
v Leskovicích. Po neformální části se zástupci Shromáždění starostů sešli
v klubovně Multifunkčního domu, kde je za nepřítomnou předsedkyni Janu
Houškovou přivítala ředitelka svazku Alžběta Kolářová a v 17:06 zahájila oficiální
část 2. Shromáždění starostů.
Konstatovala, že je přítomno 18 starostů či místostarostů členských obcí dle
prezenční listiny (příloha č. 1) a doručených plných mocí. Konstatovala, že
shromáždění starostů je tedy usnášeníschopné a přistoupila k představení
programu:
1. Prezence, úvod, usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele,
ověřovatelů
2. Rozpočet na r.2022 – schválení + nová součást bodu – členské příspěvky na
r.2021
3. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření 2021
4. Zkušenosti z realizace dotačních projektů a na co pozor
(žádost, veřejné zakázky a související, změny – dopady ZZVZ, dodatky, dotace,
ZVA)
5. Informace o vyhlášených dotačních titulech MMR – PROV 2022 (místní
komunikace, sportoviště, veřejné budovy, místa A+P odpočinku (hřiště)
6. Informace o nových dotačních titulech – nové programové období
7. Různé

1. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů
Po úvodních informacích o počtu přítomných a představení programu požádala A.
Kolářová přítomné o schválení programu, v němž byl upraven bod 2 – rozšířen o
schválení členských příspěvků za rok 2021.
Usnesení 10/2021
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje program jednání.
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 0
Následně navrhla, aby zapisovatelkou byla Vladimíra Hojgrová, zápis pak ověřil Milan
Bílek, starosta obce Leskovice a Jan Brožek, starosta města Černovice.
Usnesení 11/2021
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Vladimíru Hojgrovou a
schvaluje ověřovatele p. Bíleka a p. Brožka.
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 0
2. Rozpočet na r.2022 – schválení + členské příspěvky za r.2021
A. Kolářová prezentovala rozpočet na rok 2022 a požádala o jeho schválení.

Usnesení 12/2021
Shromáždění starostů schvaluje rozpočet DSO Nová Lípa na rok 2022.
Hlasování: Pro
18, proti 0, zdržel se 0
Následně informovala přítomné členy o činnosti Svazku a provedených úkonech a
požádala přítomné o schválení řádných a mimořádných členských příspěvků.
Usnesení 13/2021
Shromáždění starostů schvaluje řádné členské příspěvky ve výši 124.000 Kč.
Hlasování: Pro
18, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 14/2021
Shromáždění starostů schvaluje mimořádné členské příspěvky ve výši 754.029 Kč.
Hlasování: Pro
18, proti 0, zdržel se 0
3. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2021
A. Kolářová shrnula výsledek Zprávy o dílčím přezkoumání hospodaření DSO Nová
Lípa za rok 2021.
Shromáždění starostů bere na vědomí informaci o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření za rok 2021.
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 0.
V 17.27 dorazil pan starosta Pařík. Počet přítomných nebo zastoupených členů na
základě plné moci od této chvíle je 19.
4. Zkušenosti z realizace dotačních projektů a na co pozor
Zkušenosti z realizace, zejména upozornění na kroky, které je nutné při realizaci
ohlídat byly představeny v rámci prezentace.
5. Informace o vyhlášených dotačních titulech
Byl představen seznam aktuálně vyhlášených dotačních titulů, které by mohly být
zajímavé pro členské obce:
 MMR – PROV 2022 – místní komunikace, sportoviště, veřejné budovy, místa
A+P odpočinku / hřiště (do 17.12.2021)
 NŽP – zdroje pitné vody (konec roku 2023)
 SFDI – cyklostezky, cyklopruhy, zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy
chodníků (únor 2022)
6. Informace o nových dotačních titulech – nové programové období
Byl představen nový IROP a článek 20 PRV pro přechodné období a přítomní
zástupci obcí byli vyzváni k vplnění dotazníků pro MAS přímo na místě.

7. Různé
V.Hojgrová připomenula vhodnost projednání před koncem roku aktualizací
strategických rozvojových dokumentů a akčních plánů a plánů sportu v návaznosti
na návrhy rozpočtu a podávání žádostí o dotaci. Dokumenty jsou předpokladem pro
podání žádosti o dotaci. A.Kolářová nabídla pomoc s aktualizací a případně i
projednáním se zastupiteli a zainteresovanými subjekty.
Následovala diskuze s jednotlivými členy o jejich záměrech.
Po krátké diskuzi ukončila A. Kolářová oficiální část a pozvala přítomné s panem
starostou Bílkem ke společné večeři. Konec oficiální části shromáždění – 18:08.
V Leskovicích dne 04.11.2021

Zapsala Vladimíra Hojgrová.
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