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Zápis z III. jednání členské schůze 
Mikroregionu Mezi kopci v roce 2019 

 
Datum jednání:   19. 12. 2019 

Místo jednání:   Rynoltice (restaurace Nikola) 

Začátek jednání:   18:30   Konec jednání:  20:00 

Počet přítomných členů (zástupců)mikroregionu:  5 (5) 
p. Čmugrová Jarmila (Dub.), p. Honsejk Václav (Kři.), p. Vacek Jan (Ryn.), p. Fetr Zbyněk 
(Zdi.), p. Fenyk Petr (JvP.), 

Vzhledem k tomu, že byla přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku Mikroregion 
Mezi kopci (dále také jako MRMK), mohla se členská schůze konat – jednání bylo 
usnášeníschopné. 

Program nebo téma: 

1. Uvítání a zahájení  

2. Hospodaření mikroregionu v roce 2019 

3. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření mikroregionu 

4. Schválení rozpočtu na rok 2020 

5. Projekty a záměry mikroregionu na rok 2020 

6. Informace předsedy  

1. Uvítání a zahájení: 

Přítomné zástupce členských obcí mikroregionu přivítal a krátkým úvodním slovem zahájil 
oficiální veřejnou část schůze předseda Vacek a dále jednání členské schůze řídil. 

Prvním úkonem bylo odsouhlasení programu jednání, případně doplnění bodů jednání a 
potvrzení předchozího zápisu z jednání členské schůze.  

Usnesení č. 2019/III/MMK-01 

ČSMMK po projednání: 

a) Schvaluje program jednání ČSMMK dne 19. 12. 2019 (viz. příloha č. 1 k zápisu 
členské schůze). 

b) Potvrzuje Zápis z členské schůze Mikroregionu Mezi kopci konané dne 8. 8. 2019 bez 
připomínek 

c) Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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2. Hospodaření mikroregionu v roce 2019 

Předseda v tomto bodě podal aktuální informace o hospodaření mikroregionu v téměř 

uplynulém roce. Jako pozitivní zástupci členských obcí zhodnotili, že mikroregion úspěšně 

dokončil projekt, který byl naposledy podpořen dotací z POV Libereckého kraje. Do 

hospodaření se ale do poloviny roku ještě negativně promítalo vyplácení odměny pověřenci 

pro ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že mikroregionu zachází s osobními údaji jen 

velmi sporadicky, bylo nakonec prověřeno, že mikroregion proto svého pověřence mít nemusí 

a od poloviny roku tak většina nákladů mimo projekty byla vydána na účetní služby. I 

vzhledem k následujícímu bodu jednání, kde předseda předloží zprávu z dílčího přezkoumání 

hospodaření, je však patrné, že mikroregionu hospodaří dobře. K 19.12.2019 je stav účtu 

mikroregionu 910.915,- (do konce roku se předpokládá ještě výdaj na obnovení domény na 2 

roky, který bude do 2 tis. Kč). Zde je ale potřeba připomenout, že částka 899.999,- Kč je 90 

% obdržené dotace, závěrečné vyúčtování bylo v termínu odevzdáno a po zaslání zbývajícího 

podílu do 1.000.000,- Kč bude tato částka ihned rozdělena smluvenými podíly mezi členské 

obce, dle tabulky níže. Následně bude mikroregion hospodařit se zůstatkem okolo 8.000,- Kč. 

 

Obec Celkové náklady Min. výše dotace Vlastní podíl 

Dubnice 494 442,30 Kč 150 741,63 Kč 343 700,67 Kč 

Janovice v P. 772 161,50 Kč 193 206,34 Kč 578 955,16 Kč 

Križany 2 191 586,12 Kč 493 879,58 Kč 1 697 706,54 Kč 

Rynoltice 187 500,00 Kč 18 781,95 Kč 168 718,05 Kč 

Zdislava 629 111,79 Kč 143 390,48 Kč 485 721,31 Kč 

Celkem 4 274 801,71 Kč 999 999,99 Kč 3 274 801,72 Kč 

Usnesení č. 2019/III/MMK-02 

ČSMMK po projednání bere na vědomí zprávu předsedy o hospodaření mikroregionu v roce 
2019 a souhlasí s vyplacením podílů dotace ve výše uvedené tabulce. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

3. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření mikroregionu 

Předseda v tomto bodě informoval, že tak jak byla podána žádost o přezkum hospodaření 
krajským úřadem na základě rozhodnutí předchozí ČSMMK, dne 12.11.2019 proběhlo dílčí 
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku Mikroregion Mezi kopci za období 1.1.2019 – 
31.10.2019 kontrolorkou pověřenou k přezkoumání Ing. Soňou Vondruškovou a dle výsledku 
a předloženého zápisu nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. K dokončení přezkoumání 
hospodaření svazku by mělo dojít na počátku roku 2020. 

Usnesení č. 2019/III/MMK-03 

ČSMMK po projednáni bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Mezi kopci, IČ 04674693, za rok 2019 (příloha č. 2 
zápisu členské schůze).  

Pro: 5  Proti:0  Zdržel se: 0 
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4. Schválení rozpočtu pro rok 2019 
 
Předseda mikroregionu vysvětlil obsah položek v jednoduchém návrhu rozpočtu, který byl 
zaslán obcím předán ke zveřejnění, a zástupci obcí potvrdili jeho řádné vyvěšení. Rozpočet 
bohužel nemohl vycházet z podobných hodnot příjmů i výdajů, které měl mikroregion 
v předchozích letech, protože se změnily podmínky pro získání dotace z POV Libereckého 
kraje a mikroregion v tomto titulu nemá nárok na získání zajímavé podpory na další rok, 
proto prozatím neuvažuje o podání žádosti a nenastavuje si tak rozpočet na žádný „velký“ 
projekt. Rozpočet je koncipován vyrovnaný a je tvořen výhradně z členských příspěvků všech 
obcí. Obyvatelé mikroregionu neměli a nepodali žádné připomínky, a tak bylo přistoupeno 
k samotnému hlasování. 
 

Usnesení č. 2019/III/MMK-04 

ČSMMK po projednání schvaluje Rozpočet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Mezi kopci, 
IČ 04674693, na rok 2020 (příloha č. 3 zápisu členské schůze).  
 
Příjmy celkem:  30.200,- Kč 
Výdaje celkem:  30.200,- Kč 

Pro: 5  Proti:0  Zdržel se: 0 

 

5. Projekty a záměry mikroregionu na rok 2020 

Předseda v tomto bodě podal poslední informace k dokončenému projektu MRMK – Rozvoj 
turistiky v mikroregionu Mezi kopci II – SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ. Ale jak už na 
schůzi v předchozím bodě zaznělo, podmínky POV Libereckého kraje se změnily natolik, že 
mikroregion nedokáže další prostředky na obnovu infrastruktury nebo majetku členských obcí 
získat. Dále však probíhají další jednání k jiným projektům a předseda se hodlá zaměřit 
především na zvýšení bezpečnosti na komunikacích, které by v mikroregionu mohlo být 
možné podpořit umístěním radarů se zobrazením SPZ v jednotlivých členských obcích. 
Předseda se zaměří na možnosti získání dotací na umístění těchto zařízení. 

 

6. Informace předsedy 

Nejdříve předseda upozornil na končící mandát kontrolního výboru a navrhl jeho prodloužení 
členům ve stejném složení. 

Na závěr pak předseda MRMK informuje o povinnosti schválit si výši členských příspěvků na 
následující rok, kterou si zástupci členských schválili za stejných podmínek jako 
v předchozích letech, tedy 10 Kč/obyv. dle aktuálního stavu obyvatel k 1.1.  

mailto:starosta@rynoltice.cz


 
Obecní úřad Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice 

Dobrovolný svazek obcí, IČ: 04674693 

 

 
WWW: mikroregionmezikopci.cz  E-mail: starosta@rynoltice.cz GSM: +420 602 601 631  
Datová schránka: 6qwwfw7 Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna č.ú.: 274000366/0300  
  

Na úplný závěr potom předseda poděkoval všem za spolupráci v uplynulém roce. Všichni 
členové ji pak zhodnotili jako velmi přínosnou a popřáli si hodně úspěchů do následujícího 
roku. 

Usnesení č. 2019/III/MMK-05 

ČSMMK po projednáni: 

a. Schvaluje kontrolní výbor ve složení:  
Zbyněk Fetr, nar. 19.9. 1969, Zdislava 10, 463 53 Křižany – zvolen členskou schůzí do funkce 
předsedy kontrolního výboru svazku dne 19.12.2019 
Bc. Jarmila Čmugrová, nar. 6.9.1973, Dubnice 100, 47126 Dubnice – zvolena členskou schůzí 
jako člen kontrolního výboru dne 19.12.2019 
Bohumil Zvolánek, nar. 16.12.1970, Janovice v Podještědí  76, 463 53 Křižany – zvolen 
členskou schůzí jako člen kontrolního výboru dne 19.12.2019 

b. Schvaluje strukturu a výši členských příspěvků na rok 2020 ve výši 10,- Kč za 
obyvatele x počet obyvatel k 1.1.2020 (dle aktuálního údaje Českého statistického 
úřadu) 

c. Ukládá členům mikroregionu projednat schválení členského příspěvku 
v zastupitelstvech členských obcí při jejich schvalování rozpočtů nebo rozpočtových 
změn na rok 2020 

d. Bere na vědomí, že mimořádné členské příspěvky budou schvalovány jednotlivě a 
výše těchto příspěvků se bude stanovovat individuálně na základě dohody, účasti a 
potřeb jednotlivých obcí v dalších pořádných projektech či na akcích mikroregionem 
schválených. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 
 

Zapsal:  Ing. Jan Vacek 

Ověřil a schválil: Mgr. Václav Honsejk 
 

 
 
 
 

 ……..………………………………… ……………………………………… 
 Mgr. Václav Honsejk Ing. Jan Vacek   
místopředseda Mikroregionu Mezi kopci  předseda Mikroregion Mezi kopci 
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