Zápis z 100. jednání výboru dobrovolného svazku obcí „Mikroregionu Rodný
kraj Františka Kupky“
Datum konání: 22. 7. 2020
Místo konání: MěÚ Opočno
Přítomni: Mgr. Renáta Černá, Ing. Petr Lžíčař, Blanka Čiháčková, Šárka Škrabalová, Ing. Radka
Mecnerová
Omluven: Petr Sadovský, host: Miroslav Sixta
Program jednání:
1/ Rozpočtové opatření č. 2/2020
2/ Cenové nabídky na pártystany a pivní sety
3/ Různé
1/ Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočet na rok 2020 se upravuje v pol. 4121 snížení o 1 371 Kč (příspěvky obcí) a pol. 4122
zvýšení o 73 000 Kč (přijatá dotace)
Usnesení: Výbor svazku schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 a to pol. 4121 snížení o 1 371
Kč a pol. 4122 zvýšení o 73 000 Kč.
Hlasování: 5 pro
2/ Cenové nabídky na pártystany a pivní sety
Výbor svazku byl seznámen s cenovými nabídkami na 3 ks nůžkových stanů a 18 ks pivních setů,
na které svazek obdržel dotaci z rozpočtu KHK. Pehe cenových nabídek je přílohou tohoto zápisu.
Pivní sety:
firma Party-stany: 3 690 Kč (2 lavice, stůl šíře 70 cm)
České první sety: 3780 Kč (2 lavice, z toho jedna s opěrkou, stůl šíře 50 cm)
Pivniset: 3040 Kč (2 lavice, stůl šíře 50 cm)
Partystany-Jičín: 3690 (2 lavice, stůl šíře 70 cm)
Nůžkové stany – přehled v příloze.
Výbor se rozhodl objednat pivní sety šíře stolu 70 cm od firmy Partystany- Jičín, s.r.o, Hrušňovská
1201, 0601 Jičín, IČ 0440818
Dále výbor ukládá Bance Čiháčkové zaslat poptávku firmám, které dodávají nůžkové stany
velikosti 4x4 a 4x6 m. Po obdržení nabídek bude rozhodnuto o objednání.
Usnesení: Výbor svazku byl seznámen s cenovými nabídkami na nůžkové stany a pivní sety a
schvaluje objednat 18 ks pivních setů u Partystany- Jičín, s.r.o, Hrušňovská 1201, 0601 Jičín,
IČ 0440818 a dále ukládá Blance Čiháčkové zaslat poptávky na nůžkové stany o velikosti 4x4
m a 4x6 m.
Hlasování: 5 pro
3/ Různé
Výbor svazku připraví po kolaudaci obchvatu Opočna další 2 informační stojany k cyklostezce
Františka Kupky (po úplném dokončení terénních prav).
Dále byl výbor seznámen s přípravou výročí narození Františka Kupky (rok 2021).

Ukládá Blance Čiháčkové zjistit cenovou nabídku na nové plachty na stany 4x8 m, které DSO
vlastní, a které jsou značně poškozené.
DSO objedná 99 ks oplatek pro město Opočno a 77 ks oplatek pro město Dobrušku, které následně
na základě darovacích smluv daruje oběma městům.
V Dobrušce dne 27. 7. 2020
Zapsala : Blanka Čiháčková
Ing. Petr Lžíčar: ……………………..
Mgr. Renáta Černá: ………………….
Ing. Radka Mecnerová: ……………………...

Šárka Škrabalová: ………..……………..
Blanka Čiháčková: ……………………….

