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Zápis z III. jednání členské schůze 
Mikroregionu Mezi kopci v roce 2020 

 
Datum jednání:   22. 12. 2020 

Místo jednání:   Křižany (budova obecního úřadu) 

Začátek jednání:   12:30   Konec jednání:  20:00 

Počet přítomných členů (zástupců)mikroregionu:  4 (5) 
p. Čmugrová Jarmila (Dub.), p. Honsejk Václav (Kři.), p. Vacek Jan (Ryn.), (Zdi.), p. Fenyk 
Petr (JvP.) 
Omluven:  1 (5) 
p. Fetr Zbyněk 

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. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření mikroregionu 

3. Schválení rozpočtových změn č. 2/2020 

4. Schválení Rozpočtového výhledu na období 2022-2023 

5. Schválení rozpočtu na rok 2021 

6. Projekty a záměry mikroregionu na rok 2021 

7. 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. 2020/III/MMK-01 

ČSMMK po projednání: 

a) Schvaluje program jednání ČSMMK dne 22. 12. 2020 (viz. příloha č. 1 k zápisu členské 
schůze). 

b) Potvrzuje Zápis z členské schůze Mikroregionu Mezi kopci konané dne 16. 6. 2020 bez 
připomínek 
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c) Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

2. 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 25.8.2020 proběhlo dílčí 
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku Mikroregion Mezi kopci za období 1.1.2020 – 
31.7.2020 kontrolorkou pověřenou k přezkoumání Ing. Soňou Vavruškovou 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. 2020/III/MMK-02 

ČSMMK po projednáni bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion Mezi kopci, IČ 04674693, za rok 2020 (příloha č. 2 zápisu členské 
schůze).  

Pro: 4  Proti:0  Zdržel se: 0 

 

3. Schválení rozpočtových změn č. 2/2020 

Mikroregion Mezi kopci v letošním roce rozhodl, že kalendáře, které jsou společným 
propagačním materiálem mikroregionu letos nebudou hrazeny přes obec Dubnice, ale přes 
samotný Mikroregion. Proto je jak na straně příjmové, tak výdajové zachycen mimořádný 
příspěvek a zároveň uhrazení této položky. Dále je promítnuto přijetí dotace LK ve výši 90.000,- 
Kč. 

Usnesení č. 2020/III/MMK-03 

ČSMMK po projednáni schvaluje Rozpočtové změny č. 2/2020 dle předloženého návrhu. 
(příloha č. 3 zápisu členské schůze). 

Pro: 4  Proti:0  Zdržel se: 0 

 

4. Schválení rozpočtového výhledu na období 2022-2023 

Rozpočtový výhled se schvaluje na období 2-5 let následujících po roce, na který je schválený 
rozpočet, vzhledem k tomu, že MRMK má připravený ke schválení rozpočet na rok 2021, 
předkládá se návrh rozpočtového výhledu na období 2022-2023. Mikroregion by chtěl zkusit 
získávat na svou činnost podobné dotační příspěvky, jako v minulých letech, proto se rozpočet 
navrhuje s příjmy a výdaji 3.300.000,- Kč, což byl obvyklý rozpočet mikroregionu v letech 
2017-2019. 

Usnesení č. 2020/III/MMK-04 

ČSMMK po projednáni schvaluje Rozpočtový výhled Mikroregionu Mezi kopci na období 2022-
2023 dle předloženého návrhu. (příloha č. 4 zápisu členské schůze). 

Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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5. Schválení rozpočtu pro rok 2021 
 
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, a položky byly v milionových hodnotách, přestože se však změnily 
podmínky pro získání dotace z POV Libereckého kraje, podal mikroregion žádost o dotaci na 
poradenské služby, a tato žádost byla úspěšná, dotace byla přijata do rozpočtu v roce 2020, 
ale bude realizovaná až v roce 2021, proto se rozpočet plánuje jako schodkový, tento schodek 
je ale kryt příjmem dotace, který vytváří přebytek za rok 2020. Obyvatelé mikroregionu neměli 
a nepodali žádné připomínky, a tak bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 

Usnesení č. 2020/III/MMK-05 

ČSMMK po projednání schvaluje Rozpočet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Mezi kopci, 
IČ 04674693, na rok 2021 (příloha č. 5 zápisu členské schůze).  
 
Příjmy celkem:  30.200,- Kč 
Výdaje celkem:  130.200,- Kč 

Pro: 4  Proti:0  Zdržel se: 0 

 

6. Projekty a záměry mikroregionu na rok 2020 

V tomto bodě členové mikroregionu znovu prodiskutovali, na jakou problematiku, která je na 
obcích velmi podobná, by společně mohli lépe řešit. Tím směrem by pak chtěli zaměřit 
poptávku na dotační poradenství a vytvořit společné projekty, které by účelně pomohly řešit 
problémy, které členským obcím a především jejich občany sužují. Jako nejvhodnější oblast 
pro společné řešení se nabízí zvýšení dopravní bezpečnosti především na krajských 
komunikacích III. třídy, ale dále pak například obnovy a vybudování mobiliáře obcí, spojených 
také se zvýšením informovanosti občanů, vhodným projektem by mohly být např. el. Úřední 
desky.  

Usnesení č. 2020/III/MMK-06 

ČSMMK bere na vědomí informace k aktuální společné problematice MRMK a pověřuje 
předsedu mikroregionu, aby zjistil možnosti získání dotací pro mikroregiony od poskytovatelů 
dotačního poradenství. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7. Informace předsedy 

Nejdříve předseda upozornil na končící období Programu rozvoje mikroregionu a navrhl jeho 
prodloužení na období 2021-2027 po aktualizaci současně platného rozvojového dokumentu. 
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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. aktuálního roku.  

Dále pak členové navrhli odměnu pro předsedu mikroregionu za rok 2020 ve výši 10.000,- Kč 
za vedení mikroregionu a činnosti s tím spojené. Předseda s díky tuto odměnu přijal. 

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. 2020/III/MMK-07 

ČSMMK po projednáni: 

a. Schvaluje Program rozvoje Mikroregionu Mezi kopci na období 2021-2027. 

b. Schvaluje strukturu a výši členských příspěvků na rok 2021 ve výši 10,- Kč za obyvatele 
x počet obyvatel k 1.1.2021 (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. 

e. Schvaluje odměnu pro předsedu Mikroregionu Mezi kopci ve výši 10.000,- Kč. 

Pro: 4 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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