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Zápis 

ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 21. dubna 2022 

v 16 hodin v tělocvičně v Černčicích 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Program: 

1. Rozpočtová opatření, plnění rozpočtu 

2. Zpravodaj – vzhled, redakční rada,… 

3. Plán činnosti svazku 

Meziobecní cesty 

Podpora cyklotras 

Pořádání akcí 

Sociální sítě 

4. Společné poptávky 

Opravy cest 

Odpady 

Energie 

5. Sdílené služby – sečení, úklid 

6. Kalendář akcí 

7. Krajské dotace 

8. Ubytování, zaměstnání a začlenění uprchlíků 

9. Smlouva o manažerských a účetních pracích 

10. Různé, diskuse  

 

Sněm zahájil předseda Petr Jeništa, přivítal přítomné a seznámil je s programem. 

Konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly proti němu vzneseny 

žádné připomínky. Program byl všemi přítomnými schválen. 

pro 7 hlasů                       proti 0 hlasů                        zdržel se 0 hlasů 

 

Přítomni dle prezenční listiny, sněm je usnášeníschopný, omluveni Vršovka 

Ověřovatelem zápisu byli navrženi a schváleni:  

Veronika Velacková, Jiří Tojnar 

Zapisovatel: Bc. Vladimír Uhnavý 

pro 7 hlasů                       proti 0 hlasů                        zdržel se 0 hlasů 
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1. Rozpočtová opatření, plnění rozpočtu 

Předseda seznámil sněm s rozpočtovou změnou č. 3 (rozpočet 2021) a s aktuálním plnění 

rozpočtu (2022) a zároveň uvedl, že v současné době není nutné přijímat rozpočtové 

opatření. 

Sněm bere na vědomí 

 

2. Zpravodaj – vzhled, redakční rada… 

Předseda uvedl, že je třeba obměnit složení redakční rady zpravodaje svazku z důvodu 

ukončení spolupráce s jejími aktuálními členy. Jako novou redakční radu navrhl Jana 

Krieglera (grafické úpravy zpravodaje) a starostky / starosty členských obcí. 

 

Usnesení č. 1/1/2022 

Sněm svazku schválil novou redakční radu zpravodaje svazku ve složení Jan Kriegler a 

starostky / starostové členských obcí 

Usnesení č. 1/1/2022 bylo schváleno 

7 hlasů ano                      0 hlasů proti                                   0 hlasů zdržel 

 

Starosta Černčic vznesl připomínku k uzávěrkám zpravodaje, které nejsou dopředu známé 

a často se kryjí s vydáváním zpravodaje obce, což způsobuje duplicitu některých článků. 

Podobnou zkušenost potvrdily i zástupci jiných obcí.  

Termíny uzávěrek zpravodaje byly navrženy takto – 5. 6., 5. 9. a 30. 11. 2022. 

 

Usnesení č. 2/1/2022 

Sněm svazku schvaluje termíny uzávěrek zpravodaje svazku na 5. 6., 5. 9. a 30. 11. 2022 

Usnesení č. 2/1/2022 bylo schváleno 

7 hlasů ano                      0 hlasů proti                                   0 hlasů zdržel 

 

Pro oživení zpravodaje byly diskutovány následující body: 

- mapky s trasami na cyklistické výlety po okolí, 

- jednotný kalendář plánovaných akcí svazku i obcí, 

- data týkající se hospodaření s odpady v obcích. 

 

3. Plán činnosti svazku 

Meziobecní cesty – starostové Bohuslavic a Černčic uvedly, že je třeba vyřešit bezpečnou 

komunikaci mezi jejich obcemi pro pěší i cyklisty. 

 

4. Společné poptávky 

Sněm diskutoval možnost společného jednání se zástupci společnosti na svoz komunálního 

odpadu. Přítomní ale konstatovali, že stejně není konkurenční firma, která by službu dodala. 

Černčice informovaly, že stále mají možnost pytlového svozu – mají to ve vyhlášce. 
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5. Sdílené služby – sečení, úklid 

Starostové nevidí efektivní možnost společného provádění a kumulování služeb, protože 

všechny obce potřebují stejné služby (úklid sněhu, listí, sečení) ve stejném období. 

Službu zametacího vozu údajně komerčně nabízí firma Vejroch z Jasenné. 

 

6. Kalendář akcí 

Návrh jednotného kalendáře akcí všech obcí svazku se jeví jako nereálný. Administrace z více 

zdrojů by byla chaotická a přenos informací na centrálu obce zaručit neumějí. 

 

7. Krajské dotace 

Předseda Jeništa informoval, že výbor pro regionální rozvoj Kraje požaduje vypsání dotací 

pro obce s předem jasnými hodnotícími kritérii už na rok 2023. Krajský úřad to zvažuje a 

připravuje. 

 

8. Ubytování, zaměstnání a začlenění uprchlíků 

V rámci bodu proběhla diskuse ohledně stavu ubytovaných uprchlíků. Zatím jsou ubytováni 

v obecních prostorách ve Velké Jesenici a v soukromí v Jesenici a ve Slavětíně. Uprchlíci se 

všude chovají velmi dobře, vděčně a hledají práci. 

 

9. Smlouva o manažerských a účetních pracích 

Předseda Svazku přestavil sněmu návrh smlouvy o manažerských a účetních pracích mezi 

Svazkem obcí Metuje a Obcí Velká Jesenice. Důvodem pro její vytvoření bylo ukončení 

zajišťování manažerských prací pro DSO Metuje ze strany MAS mezi Úpou a Metují.  

Nově bude tyto práce spolu s pracemi účetními zajišťovat Obec Velká Jesenice. 

Podpisem této smlouvy pozbyde platnosti dřívější smlouva mezi Svazkem a Obcí o pořízení 

dat do počítačového programu (účetní práce). 

 

Usnesení č. 3/1/2022 

Sněm svazku schvaluje smlouvu o manažerských a účetních pracích mezi Svazkem obcí 

Metují a Obcí Velká Jesenice a pověřuje místopředsedkyni Ing. Jitku Slezákovou k jejímu 

podpisu za DSO 

Usnesení č. 3/1/2022 bylo schváleno 

7 hlasů ano                      0 hlasů proti                                   0 hlasů zdržel 

 

10. Různé, diskuze 

- Starosta Bohuslavic pozval přítomné na plánovaný koncert chlapeckého sboru Boni 

Pueri dne 21. 6. 2022. 

- Starosta Černčic pozval přítomné na plánovanou oslavu 140. výročí místního 

hasičského sboru dne 20. 8. 2022 od 13:00. 

-  
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Předseda poděkoval všem za účast a oznámil, že další sněm se bude konat 16. 6. 2022 

(místo konání bude upřesněno).  
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Usnesení 

ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 21. dubna 2022 

v 16 hodin v tělocvičně v Černčicích 

 

Sněm bere na vědomí  

- Informace o plnění rozpočtu 

Sněm schvaluje 

- Program, ověřovatele a zapisovatele 

- Novou redakční radu zpravodaje Svazku ve složení Jan Kriegler a starostky a 

starostové členských obcí 

- Termíny uzávěrek zpravodaje svazku na 5. 6., 5. 9. a 30. 11. 2022 

- Smlouvu o manažerských a účetních pracích mezi Svazkem obcí Metují a Obcí Velká 

Jesenice 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Veronika Velacková, Jiří Tojnar 

                             

Zapsal: Bc. Vladimír Uhnavý, 21. 4. 2022 


