
 

 

 

 

 
 SVAZEK OBCÍ V REGIONU KRUŠNÝCH HOR 

   Mostecká 1, Litvínov PSČ 436 01 
 

 

 

Zápis z jednání členské schůze SORKH 

 
12.06.2020  Zámek Valdštejnů - Litvínov  

 

 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Program jednání členské schůze SORKH: 
 

1. Úvod 
2. Schválení programu jednání 
3. Schválení Závěrečného účtu včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019 + 

účetní závěrka za rok 2019 
4. Rozpočtové opatření č. 2/2020 – dar Severní energetická, a.s. 
5. Obora Fláje 
6. Různé 
7. Závěr 

 

K bodu č.1 
 

Předseda SORKH David Kádner zahájil jednání v 09.00  hodin 

 

K bodu č.2 
 

Předseda předložil upravený program jednání o účetní závěrku a dotázal se, zda chce někdo program 

doplnit. O programu dal hlasovat. 

Členská schůze schvaluje program jednání 12.06.2020   

Pro: 8  Proti:  0 Zdržel se: 0  

 

Program byl schválen 

 

Ověření provedou: Bc. Kateřina Schwarzová, Jaroslav Sikora 

Zapisovatelka: Ing. Petra Fryčková 

 

 

K bodu č.3 – Schválení Závěrečného účtu včetně zprávy o přezkumu hospodaření  
 

Návrh závěrečného účtu SORKH za rok 2019 byl vyvěšen na webových stránkách Svazku obcí 

v regionu Krušných hor a  na všech úředních deskách členských obcí od 15.5.2020 až 31.5.2020 

 

Návrh usnesení č.5/2020 

 

Členská schůze po projednání schvaluje bez výhrad Závěrečný účet SORKH za rok 2019 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2019. 

 
 Pro: 8  Proti:0   Zdržel se:0   

 

 



Návrh usnesení č.6/2020 

 

Členská schůze po projednání schvaluje bez výhrad účetní závěrku SORKH za rok 2019 sestavenou 

k rozvahovému dni dle zákona o účetnictví s výsledkem hospodaření běžného účetního období ve výši 
488 693,79 Kč. 

 

 Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se:0 

   

K bodu č.4 – Rozpočtové opatření č. 2/2020  

Byla podepsána darovací smlouva se společností Severní energetická, a.s. na částku 500 000,- Kč.  

 

Návrh usnesení č.7/2020 

 

Členská schůze po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 na přijatý dar od Severní 

energetické, a.s. ve výši 500 000,- Kč. 

  

Pro: 8  Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

K bodu č.5 – Obora Fláje   

 

Starostka Litvínova Kamila Bláhová vysvětlila všem přítomným situaci ohledně otevření Obory Fláje. 

Byla pověřena svým zastupitelstvem, aby oslovila Ministerstvo zemědělství s žádostí o právní výklad 

zda je Obora Fláje zavřená legálně. Ministerstvo odpovědělo, že je obora zavřená legálně. Na poradě 

starostů se starostové horských obcí vyjádřili proti otevření obory, lidé dělají nepořádek a v oboře se 

množí chráněné druhy zvěře. Oborník řekl, že Lesy ČR otevřou letos oboru na 13 dní. Nedoporučuje 

se otevřít obora Fláje natrvalo.  

 

 

Pan předseda přivítal hosta členské schůze ing. Pavla Rusa – krajského ředitele LESY ČR, ten řekl, že 

LESY ČR nedoporučují otevírat oboru trvale. Přislíbil spolupráci jak se svazkem, tak i s obcemi. 

 

K bodu č.6 – Různé 

 

Předseda David Kádner  předložil nabídku na tvorbu  Magazínu krušnohorských města a 

vesnic od p. Táborské (viz příloha). Obsahem magazínu by měla být spojující témata pro 

všechny obce, prezentace projektů a společných aktivit Svazku, větší důraz na turistický ruch 

– zejména obce v Krušných horách, prezentace nových aktivit, spolupráce s destinacemi a 

organizacemi z oblasti cestovního ruchu, prezentace úspěšných firem a podnikatelů z obcí, 

inspirativní zajímavosti pro volný čas /turistiku/ z historie jednotlivých obcí, běžná 

zpravodajská témata z obcí pouze krátkými zprávami a pozvánky na akce v obcích. Všichni 

přítomní se vyjádřili pro akceptování předložené nabídky. 

 

 

Předseda David Kádner pohovořil o projektu, který byl zamítnut. Projekt nebyl zamítnut 

z hlediska formálního, ale jen nebyl svazek vybrán.. Předseda bude dále jednat o studiích, 

které by se daly využít k podávání projektů, prioritně je bezpečnost, bude informovat. Musí se  

zrevidovat požadavky jednotlivých obcí, jednotná pravidla. 
 

Členská schůze byla ukončena ve 12,00 hod. 

 

 

 

Zapsala:  Ing. P.Fryčková 

____________________________ 

Schválil: Bc. Kateřina Schwarzová 

David Kádner – předseda  SORKH 

  Jaroslav Sikora        


