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Svazek obcí Jestřebí hory 

ZÁPIS 

z jednání výboru Svazku obcí Jestřebí hory, které se uskutečnilo 
7. dubna 2022 ve Rtyni v Podkrkonoší 

 
Přítomni: Z. Špringr, J. Vítková, P. Horák, V. Provazník, T. Němec, V. Marek, T. Prouza,  

L. Hozová, P. Dvořáček, J. Gangur, J. Pich  

Hosté:  L. Bartoníčková (účetní), J. Balcar (MAS KJH, o.p.s.), I. Vašatová (MAS KJH, o.p.s.),  
H. Bryknarová (MAS KJH, o.p.s.) 

Program:   
1. Účetní závěrka za rok 2021 
2. Závěrečný účet za rok 2021 
3. Inventarizace 2021 
4. Finanční dary spolkům 
5. Rozpočtové opatření č. 1 
6. Zimní sezona 2021-22 
7. Projekt „Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory“ 
8. MAS KJH, o.p.s.    
9. Kladské pomezí  
10. Diskuze  

 
Přivítání: 
Zdeněk Špringr – předseda SOJH a starosta obce 
 
Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
Ověřovateli byli zvoleni Vladimír Provazník, Tomáš Prouza. 
 
 

1) Účetní závěrka za rok 2021 
 
Starostům svazku byla předložena k projednání účetní závěrka za rok 2021. Na základě 

předložených výkazů měli možnost vznést připomínky a případně si vyžádat další doplňující podklady. 
Na příštím jednání svazku po provedení auditu bude účetní závěrka schválena společně se 
závěrečným účtem svazku. Hospodaření svazku skončilo v minulém roce ziskem ve výši 55 905,29 Kč. 
Podle výkazu Fin2—12 o plnění rozpočtu skončilo hospodaření převahou příjmů nad výdaji ve výši 
12 091,49 Kč.  

 
Výbor SOJH bere na vědomí informace o účetní závěrce za rok 2021. 
 
 
2) Závěrečný účet za rok 2021 

Závěrečný účet za rok 2021 bude připraven k vyvěšení na úředních deskách členských obcí 

v měsíci květnu 2022 po provedení auditu. Zpráva o přezkumu hospodaření bude součástí 

závěrečného účtu (stejně jako účetní závěrka). Termín auditu je 12. 5. 2022. 

Výbor SOJH bere na vědomí informace o závěrečném účtu za rok 2021. 
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3) Inventarizace 2021 
 
Byla provedena inventarizace majetku k 31. 12. 2021. Výbor SOJH byl seznámen s výsledky 

inventarizace za rok 2021. Inventarizační zpráva byla starostům v předstihu zaslána jako podklad pro 
jednání a je přílohou č. 2 zápisu. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

 
Usnesení č. 1:  
Výbor SOJH schvaluje výsledky inventarizace za rok 2021. 

 Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se - 0 
 

 
4) Finanční dary spolkům 

  
 H. Bryknarová poskytla podklady s informacemi o přijatých žádostech od NNO z území SOJH. 
Bylo obdrženo celkem 18 žádostí. Proběhla debata. Dvě žádosti byly výborem SOJH zamítnuty, jelikož 
nesplňovaly podmínky pro schválení (Jestřábí jezdci z.s., Radvanice a JK Nývlt Team z.s., Rtyně 
v Podkrkonoší). 
 
Podpořené organizace:  

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Malé Svatoňovice 3 000 Kč 

TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "z.s." 2 000 Kč 

Orel jednota Rtyně v Podkrkonoší 2 000 Kč 

Chalupění, z.s. 4 000 Kč 

Spolek divadelních ochotníků v Batňovicích 5 000 Kč 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radvanice v Čechách 5 000 Kč  

VOX Radvanice, z.s. 3 000 Kč 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice 5 000 Kč 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kvíčala 5 000 Kč 

Junák - český skaut, středisko Permoník Rtyně v Podkrkonoší, z. s. 2 000 Kč 

TJ Sokol Velké Svatoňovice z. s. 1 000 Kč 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Libňatov 4 000 Kč 

Sdružení pro Vízmburk, z.s. 5 000 Kč 

TJ Sokol Havlovice, z.s. 5 000 Kč 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Havlovice 5 000 Kč 

Havlovický svaz malého fotbalu z.s. 2 000 Kč 

Částka finančních darů celkem 58 000 Kč 

  

 H. Bryknarová byla pověřena přípravou a vyhotovením darovacích smluv dle § 2055 NOZ pro 

jednotlivé žadatele (ve spolupráci s účetní L. Bartoníčkovou) a Z. Špringr byl pověřen podpisem 

darovacích smluv s výše uvedenými žadateli.  
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 Usnesení č. 2:  
Výbor SOJH schvaluje finanční dary pro 16 výše uvedených organizací v celkové výši 58 000 Kč 
a pověřuje předsedu svazku podpisem smluv. 

 Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
  
 

5)   Rozpočtové opatření č. 1 
 

L. Bartoníčková představila rozpočtové opatření č. 1, které obsahuje rozdělení finančních 

darů na jednotlivé spolky dle paragrafů. Dále byla částka finančních darů posílena na celkových 

80 000 Kč na rok. 

Usnesení č. 3: 

Výbor SOJH schvaluje rozpočtové opatření č. 1. Objem rozpočtových příjmů ani výdajů se 

nemění. Výbor SOJH pověřuje L. Bartoníčkovou prováděním změn rozpočtu v rámci 

odvětvového členění (paragrafů) v průběhu celého roku 2022. Rozpočtové opatření č. 1 je 

přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel – 0 

 
 

6)  Zimní sezona 2021-22 
 
 Z. Špringr informoval o průběhu zimní sezony 2021-22, která trvala od 8. 12. 2021 do konce 
února 2022. Svazek obdržel fakturu od pana Smutného za provedení údržby lyžařských tras letošní 
zimní sezóny v Jestřebích horách ve výši 44 944 Kč.  
 

Výbor SOJH bere na vědomí informace o zimní sezoně 2021-22. 
 
 

7)  Projekt „Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory“ 
 

  Vl. Provazník informoval o aktuálním stavu tvorby pasportů. Bylo ukončeno výběrové řízení a 

podepisovaly se dokumenty k posouzení a hodnocení nabídek. Svazku obcí Jestřebí hory bylo 

předloženo oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky na služby „Efektivnější správa majetku 

Svazku obcí Jestřebí hory“. Zakázka byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení, je 

spolufinancována Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, reg. číslo 

projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014737. Administrativní zajištění celého průběhu zadávacího 

řízení bylo realizováno JUDr. Petrem Navrátilem, se kterým má svazek uzavřenou Příkazní smlouvu.  

Pro části veřejné zakázky č. 1, 3, 5 a 6 byla podána pouze jedna nabídka, a to v těchto částkách: 
 
 část č. 1 – Pasporty veřejného osvětlení 
pro obce Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Chvaleč, Batňovice, Jívka a Libňatov 
- společnost GEODÉZIE-TOPOS s.r.o., Pulická 377, 518 01 Dobruška, IČO 25278878, nabídková cena ve 
výši 277 200 Kč bez DPH   
 
 část č. 3 – Pasport dopravního značení 
pro obce Velké Svatoňovice, Batňovice, Jívka a Suchovršice 
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- společnost Geo Data, s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov, IČO 25239970, nabídková cena 
ve výši 31 900 Kč bez DPH   
 část č. 5 – Pasporty hřbitova a mobiliáře 
hřbitov pro obce Velké Svatoňovice, Chvaleč, Batňovice a Radvanice 
mobiliář pro obce Velké Svatoňovice a Malé Svatoňovice 
- společnost Geo Data, s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov, IČO 25239970, nabídková cena 
ve výši 97 750 Kč bez DPH  
 část č. 6 – Pasport splaškové a dešťové kanalizace a inženýrských sítí 
splašková a dešťová kanalizace pro obce Malé Svatoňovice, Batňovice, Radvanice a Jívka 
pouze dešťová kanalizace pro obec Velké Svatoňovice 
- společnost ENVIROX, s.r.o., Roháčova 145/15, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 24824968, nabídková 
cena ve výši 920 000 Kč bez DPH  
 Pro část č.2 – Kabelová televize (pro obec Batňovice) a část č. 4 – Pasport veřejné zeleně 
(pro obce Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Suchovršice a Libňatov) bude zadáno na přímo po 
sehnání vhodného dodavatele. Pro tyto pasporty nebyla podána žádná nabídka. Dodavatele musí 
svazek tedy sehnat individuálně. 
 

Usnesení č. 4:  
 Na základě výsledků zprávy o posouzení a hodnocení nabídek podaných k realizaci výše 

uvedené zakázky Svazek obcí Jestřebí hory schvaluje výsledek zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na služby „Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory“. Oznámení 
o výběru dodavatele veřejné zakázky je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  

 Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se - 0 
 

 Současně s nabídkami byly předloženy návrhy smluv o dílo. Termín realizace byl původně 
stanoven do 30. 4. 2022. Vzhledem k tomu, že není možné tento termín dodržet, bude s výše 
uvedenými společnostmi projednáno prodloužení termínu realizace služeb a budou vyhotoveny 
dodatky ke smlouvám se změnou termínu až do konce srpna. Zhotovitelé budou po podpisu smlouvy 
o dílo kontaktovat jednotlivé obce samostatně. Vl. Provazník upozornil starosty, aby měli připravené 
podklady pro pasportizaci. Proběhla diskuze. 

 
Usnesení č. 5:  

 Výbor Svazku obcí Jestřebí hory dále schvaluje návrhy smluv o dílo včetně vyhotovení dodatků 
s posunutím termínu realizace do 31. 8. 2022 a pověřuje 1. místopředsedu svazku Vladimíra 
Provazníka podpisem těchto smluv a dodatků: 

 část č. 1 – Pasporty veřejného osvětlení – s dodavatelem GEODÉZIE-TOPOS s.r.o., Pulická 
377, 518 01 Dobruška, IČO 25278878. Smlouva o dílo ve výši 277 200 Kč bez DPH je přílohou 
č. 5 tohoto zápisu. 

 část č. 3 – Pasport dopravního značení – s dodavatelem Geo Data, s.r.o., Svatopluka Čecha 
1001, 356 01 Sokolov, IČO 25239970. Smlouva o dílo ve výši 31 900 Kč bez DPH je přílohou č. 6 
tohoto zápisu. 

 část č. 5 – Pasporty hřbitova a mobiliáře – s dodavatelem Geo Data, s.r.o., Svatopluka Čecha 
1001, 356 01 Sokolov, IČO 25239970. Smlouva o dílo ve výši 97 750 Kč bez DPH je přílohou č. 7 
tohoto zápisu. 

 část č. 6 – Pasport splaškové a dešťové kanalizace a inženýrských sítí – s dodavatelem 
ENVIROX, s.r.o., Roháčova 145/15, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 24824968. Smlouva o dílo ve 
výši 920 000 Kč bez DPH je přílohou č. 8 tohoto zápisu. 

 
 Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se - 0 



Svazek obcí Jestřebí hory 
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO 69155372, tel.: 499 888 140 

 

 

 
8)  MAS KJH, o.p.s.     

 
 J. Balcar shrnul informace o personální situaci v MAS KJH, o.p.s. a představil kolegyně (I. 
Vašatovou a H. Bryknarovou). 
 
 H. Bryknarová informovala o zrušeném školení pro starosty a zastupitele obcí s tématikou 
„Zákon o obcích v kostce III – s větším prostorem pro individuální dotazy“. Náhradní termín školení se 
bude konat na podzim 2022. Místo a případné nové téma (např. elektronická spisová služba) bude 
upřesněno. 
 

J. Balcar informoval o aktualizaci Krizové karty vždy 1x ročně dle návrhu z minulého jednání. 
Nová krizová karta bude vydána v listopadu 2022. 

 
H. Bryknarová vyzvala starosty, aby si včas rezervovali výpůjčku lavic pro rok 2022 a 

informovala o vyvěšení přehledu výpůjčky na webu SOJH.  
 
H. Bryknarová informovala o vytvoření smlouvy o výpůjčce promítací techniky s D. Krůtou – 

smlouva obsahuje přílohy: 1. předmět výpůjčky a 2. pravidla pro zajištění techniky a služby Putujícího 
biografu.  D. Krůta musí mít sjednané pojištění odpovědnosti při poškození nebo zničení promítací 
techniky (Vl. Provazník se domluví s D. Krůtou). Bude domluven termín schůzky s D. Krůtou ohledně 
podpisu smlouvy. Dále bude vytvořen výpůjční řád promítací techniky (návrh zpracuje MAS KJH, 
o.p.s.) s přesnými pokyny, jakým způsobem se budou objednávat filmy (Vl. Provazník nabídl možnost 
zápůjčky filmů přes obec Malé Svatoňovice, kdo nemá v obci registrované kino; podrobnosti řešit s Vl. 
Odrobiňákovou); harmonogram promítání bude koordinovat MAS KJH, o.p.s.; objednání termínů 
promítání tedy bude přes MAS KJH.  

Proběhla diskuze. Vl. provazník vznesl návrh vytvořit společný plakát ve větším formátu pro 
Putující biograf s termíny a filmy a případně upoutávku na plánované akce v regionu. 
 
 Z debaty vznikla potřeba vytvořit bannery s logem SOJH, které budou použity při kulturních a 
společenských akcích, které budou podpořeny svazkem. MAS KJH, o.p.s. je pověřena zajistit návrh na 
bannery ve velikosti 1x2 m (cca 11ks, jednotná grafika SOJH) a jeden malý banner, který bude 
umístěn pod promítací plátno. Bannery si obce budou hradit samy, svazek by zaplatil grafiku a svůj 
banner.  

 
Výbor SOJH bere na vědomí informace ohledně promítací techniky Svazku obcí Jestřebí hory. 

 
 I. Vašatová informovala o pravidelné aktualizaci webových stránek SOJH. Vyzvala starosty 
k zasílání informací o pořádaných akcích na email redakce@kjh.cz. 
 Proběhla diskuze ohledně termínu vydání zpravodaje SOJH. Starostové se shodli, že jeho 
vydání bude směřováno před podzimní volby. 
 J. Balcar shrnul informace o proběhlých a chystaných akcích v MAS KJH, o.p.s. a o chodu 
společnosti. Dále připomenul možnosti pomoci Ukrajině, které MAS koordinuje. 
 H. Bryknarová informovala o chystaném jednání Pracovní skupiny pro přípravu výzev, které 
se bude konat 13. 4. 2022 v zasedací místnosti MAS KJH od 15:30 hod. Bude se jednat o rozdělování 
alokace v přechodném období PRV. Vyzvala přítomné k účasti.  
 

Výbor SOJH bere na vědomí informace o chodu společnosti MAS KJH. 
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J. Balcar informoval o úspěšně podané dotaci „Servis pro Jestřebí hory“ ve výši 80 000 Kč. 

Hlasování zastupitelstva KHK se konalo 21. 3. 2022. 
 
Výbor SOJH bere na vědomí informace ohledně podané dotaci na KHK. 
 
 
9)  Kladské pomezí     

 
 Z. Špringr informoval o schválení strategického plánu rozvoje cestovního ruchu společnosti. 

Seznámil přítomné o přidělení částky na činnost ve výši 400 tis. Kč od KHK. Bylo vytvořeno nové logo 
Kladského pomezí, které slaví v letošním roce 25 let. Je připravována slavnostní konference, která se 
bude konat na konci května. Byly dokončeny letní turistické noviny, které mají novou podobu. 

 Z. Špringr dále informoval o konání Správní rady a Valné hromady, které se zúčastní i Vl. 
Provazník. Kladské pomezí má dva nové členy.  

    
Výbor SOJH bere na vědomí informace o situaci v Kladském pomezí.  

  
10)  Diskuze    

  
Proběhla diskuze o množství propagačních materiálů a stavu reklamních cedulí. Z. Špringr 

zašle všem starostům informace o možnostech výroby nových cedulí.  
Další termín konání výboru je stanoven na 16. 6. 2022 v Suchovršicích. 
Bylo navrženo konání společného setkání i se Společenstvím obcí Podkrkonoší. Termíny a 

program zašle Z. Špringr. 
 

 
Úpice, 7. 4. 2022 
 
Zapsala: Hana Bryknarová, Lada Bartoníčková 
 
Ověřili:  
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