Zápis z 108. jednání výboru dobrovolného svazku obcí „Mikroregionu Rodný
kraj Františka Kupky“
Datum konání: 24. 4. 2021
Místo konání: MěÚ Opočno
Přítomni: Mgr. Renáta Černá, Ing. Petr Lžíčař, Blanka Čiháčková, Šárka Škrabalová, Ing. Radka
Mecnerová
Omluven: Petr Sadovský
Program jednání:
1/ Návrh rozpočtu na rok 2021 – oprava výroku
2/ Schválený rozpočet na rok 2021 – oprava výroku
3/ Smlouva o poskytnutí dotace Královéhradecký kraj
4/ Dohoda o provedení práce
5/ Poskytnutí loga 150 let František Kupka
1/ Návrh rozpočtu na rok 2021- oprava výroku
Výbor DSO projednal dne 10. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021. Ve výroku o projednání
Návrhu rozpočtu na rok 2021 je uveden návrh rozpočtu jako přebytkový. Návrh rozpočtu je však
sestaven jako schodkový, počítá s příjmy ve výši 101 tis. Kč, výdaji ve výši 149 tis. Kč, přičemž do
rozpočtu jsou zapojeny prostředky z minulých let.
Usnesení: Výbor svazku schvaluje změnu usnesení ze dne 10. 12. 2021 v zápise č. 106, kde byl
uveden návrh rozpočtu na rok 2021 jako přebytkový, když správně je sestaven jako
schodkový, přičemž schodek rozpočtu je kryt z prostředků minulých let.
Hlasování: 5 pro
1/ Schválený rozpočet na rok 2021- oprava výroku
Výbor DSO projednal a schválil dne 28. 12. 2020 rozpočet na rok 2021. Ve výroku o schválení
rozpočtu na rok 2021 je uveden rozpočet jako přebytkový, rozpočet je však sestaven jako
schodkový, počítá s příjmy ve výši 101 tis. Kč, výdaji ve výši 149 tis. Kč, přičemž do rozpočtu jsou
zapojeny prostředky z minulých let.
Usnesení: Výbor svazku schvaluje změnu usnesení ze dne 28. 12. 2021 v zápise č. 107, kde byl
uveden rozpočet jako přebytkový, když správně je sestaven jako schodkový, přičemž schodek
rozpočtu je kryt z prostředků minulých let.
Hlasování: 5 pro
3/ Smlouva o poskytnutí dotace Královéhradecký kraj
DSO obdržel od Královéhradeckého kraje Smlouvu o poskytnutí dotace vedenou pod číslem
21KPG01-0044 na akci „František Kupka – 150 let“. Výše dotace činí 43 000 Kč, což je 57,7%
celkově uznatelných nákladů. Svazek dotaci přijímá, schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace a
pověřuje předsedu svazku Ing. Petra Lžíčaře jejím podpisem.

Usnesení: Výbor svazku přijímá dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci
„František Kupka - 150 let“, a schvaluje smlouvu poskytnutí dotace vedenou pod číslem
21KPG01-0044. Výše dotace činí 43 000 Kč, tj. 57,7%. Výbor svazku pověřuje předsedu
svazku Ing. Petra Lžíčaře podpisem smlouvy.
Hlasování: 5 pro
4/ Dohoda o provedení práce
Dne 5. 5. 2021 končí dohoda o provedení práce s manažerem svazku Blankou Čiháčkovou. A to s
odměnou 120 Kč/hodinu práce s maximálním počtem odpracovaných hodin 300 ročně. Výbor
svazku projednal dohodu na další období tedy od 6. 5. 2021 na jeden rok.
Usnesení: Výbor svazku schvaluje „Dohodu o provedení práce“ s manažerem svazku Blankou
Čiháčkovou a to na jeden rok od 6. 5. 2021 do 6. 5. 2022 s tím, že odměna za jednu hodinu
práce činí 120 Kč, maximální počet odpracovaných hodin je 300 ročně.
Hlasování: 5 pro
5/ Poskytnutí loga 150 let František Kupka
Mikroregion má pro akci 150 let František Kupka zhotovené logo v několika barevných
provedeních. Logo bude použito na propagační předměty a akce spojené s oslavami. Ing. Karel
Brázdil, CSc, majitel domu v ulici Františka Kupky v Dobrušce, kde bude v rámci oslav otevřena
expozice o malíři, požádal o bezplatné poskytnutí loga pro propagaci.
Usnesení: Výbor svazku schvaluje bezplatné, poskytnutí loga František Kupka 150 let panu
Ing. Karlu Brázdilovi, CSc, k propagaci malíře Františka Kupky.
Hlasování: 5 pro
V Dobrušce dne 24. 4. 2021
Zapsala: Blanka Čiháčková
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