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Zápis 

ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 22. září 2022 

v 16 hodin v obecním domě v Rychnovku 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Program: 

1. Rozpočtová opatření, plnění rozpočtu 

2. Rozpočtový výhled – příspěvky obcí 

3. Zpravodaj – příspěvky, vzhled 

4. Kalendář akcí 

5. Průjezdnost cyklotrasami 

6. Možnosti dotací – IROP, SFDI, Kraj,… 

7. Komunální volby 

8. Různé, diskuze  

 

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 9 hlasů                       proti 0 hlasů                        zdržel se 0 hlasů 

 

Přítomni dle prezenční listiny, sněm je usnášeníschopný, omluveni Vršovka 

Ověřovatelem zápisu byli navrženi a schváleni:  

Jitka Slezáková, Veronika Velacková 

Zapisovatel: Petr Jeništa 

pro 9 hlasů                       proti 0 hlasů                        zdržel se 0 hlasů 

 

1. Rozpočtová opatření, plnění rozpočtu 

V současné době nemá svazek žádné rozpočtové změny, rozpočet je plněn 

Sněm bere na vědomí 

 

2. Rozpočtový výhled – příspěvky obcí 

Předseda vyzval k diskusi nad rozpočtovým výhledem a rozpočtem na rok 2023. Připomněl, 

že obec Rychnovek podala výpověď z členství ve svazku a že stávající starostka Velacková již 

ani do voleb nekandiduje. Předseda navrhnul výrazně snížit příspěvky na rok 2023 ze dvou 

důvodů: 
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a) Svazek má na účtu 783 tisíc korun, pravidelně hospodaří s ročními výdaji kolem 

250 tisíc a přebytkem přibližně 30 tisíc. Pro dosud nahromaděné zůstatky svazek 

zatím nemá plánované použití. 

b) Menší, nebo velmi malé členské příspěvky na rok 2023 by mohly sloužit jako 

podnět pro nové vedení Rychnovka. Rychnovek by mohl svůj odchod se svazku 

ještě alespoň o jeden rok posunout a během něj by vedení obce zvážilo užitečnost 

členství ve svazku. 

Účastníci sněmu diskutovali možné dopady a varianty. 

Předseda ilustroval, že při snížení příspěvků o 50% umožní stávající zůstatek schodkové 

hospodaření na 10 let. V případě snížení o 75% vystačí zůstatek na 6 let. 

Volba varianty bude stejně na novém sněmu po komunálních volbách, který členské 

příspěvky schválí s rozpočtem na rok 2023. 

 

3. Zpravodaj – příspěvky, vzhled 

Zpravodaj je připravován a dodáván v termínech. Drobné nedostatky jsou odstraňovány při 

korekturách. 

 

4. Kalendář akcí 

Starostové vzájemně probrali termíny a způsoby oslav podzimních poutí a posvícení. 

 

5. Průjezdnost cyklotrasami 

Podle letních zkušeností jsou cyklotrasy a odpočívadla na nich používány hojně. Byly 

připomenuty trasy, které pro bezpečné spojení obcí chybí: Velká Jesenice – Městec – 

Nahořany, Bohuslavice – Černčice, Bohuslavice – Slavětín, Rychnovek – Velká Jesenice. 

 

6. Možnosti dotací – IROP, SFDI, Kraj,… 

Starostové představili dotační záměry v jednotlivých obcích a vyměnili si zkušenosti s dotační 

administrací. 

Zvláště byly konzultovány dotační tituly podporující udržení obecních prodejen. 

 

7. Komunální volby 

Starostové se vzájemně informovali o počtu kandidátů a podaných kandidátních listinách. 

Probrali klady a zápory volebního systému a formu kandidátek – různé strany, jedna strana, 

samostatní kandidáti,… 
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8. Různé, diskuze  

 Poplatky za odpady – byly diskutovány zkušenosti s provozem nových odpadových 

vyhlášek. Poplatek vybraný letos lze v některých případech účtovat jako „přeplatek 

na poplatku“ a meziročně ho převést. 

Na závěr sněmu se všichni rozloučili se starostkou Rychnovka a místopředsedkyní svazku 

Veronikou Velackovou, která v obecních volbách nekandiduje a v zastupitelstvu i svazku 

končí. 

 

 

Předseda poděkoval všem za účast a oznámil, že další sněm se bude svolán podle vhodných 

termínů a podle zvolených zástupců obcí.  
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Usnesení 

ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 22. září 2022 

v 16 hodin v obecním domě v Rychnovku 

 

Sněm bere na vědomí  

- Informace o plnění rozpočtu 

Sněm schvaluje 

- Program, ověřovatele a zapisovatele 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Jitka Slezáková, Veronika Velacková 

 

Zapsal: Petr Jeništa, 22. 9. 2022 

 

 


