
 

 

 

 

 
 SVAZEK OBCÍ V REGIONU KRUŠNÝCH HOR 

   Mostecká 1, Litvínov PSČ 436 01 
 

 

 

 
Zápis z jednání členské schůze SORKH 

 
18.06.2021  Zámek Valdštejnů - Litvínov  

 

 

Přítomni:  

 

 

 

Program jednání členské schůze SORKH: 
 

1. Úvod 
2. Schválení programu jednání 
3. Schválení rozpočtu SORKH na rok 2021  
4. Schválení Závěrečného účtu včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2020 
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020 
6. Schválení Žádosti o finanční podporu pro Litvínov na výstavu Elišky Podzimkové 
7. Podpora záměru města Litvínova- Multifunkční sportovní aréna 
8. Různé 
9. Závěr 

 

K bodu č.1 
 

Předseda SORKH David Kádner zahájil jednání v 8.30  hodin 

 

 

 

K bodu č.2 
 

Předseda předložil program jednání a dotázal se, zda chce někdo program doplnit. O programu dal 

hlasovat. 

 

Členská schůze schvaluje program jednání 18.06.2021  

Pro: 9  Proti:  0 Zdržel se: 0  

 

Program byl schválen 

 

Ověření provedou: Mgr. Kamila Bláhová, Mgr. Zděnka Němečková 

Zapisovatelka: Ing. Petra Fryčková 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č.3 – Schválení rozpočtu SORKH na rok 2021 
Předseda David Kádner předložil Návrh rozpočtu SORKH na rok 2021, příjmy ve výši 151 000 Kč, 

výdaje ve výši 335 000 Kč. Schodek ve výši 184 000 Kč bude pokryt z přebytků předchozích let. 

Rozpočet byl řádně vyvěšen od 25.05.2021 dosud. O rozpočtu dal hlasovat.  

 

Usnesení č.1/2021 

 

Členská schůze po projednání schvaluje rozpočet SORKH na rok 2021, příjmy ve výši 151 000 Kč, 

výdaje ve výši 335 000 Kč. Rozpočet je schodkový a závaznými ukazateli jsou položky. 
 

 Pro: 9  Proti:0  Zdržel se:0   

  

 

K bodu č.4 – Schválení Závěrečného účtu včetně zprávy o přezkumu hospodaření  
 

Předseda David Kádner předložil Návrh závěrečného účtu SORKH za rok 2020, který byl vyvěšen  

na webových stránkách Svazku obcí v regionu Krušných hor a na všech úředních deskách členských 

obcí od 25.05.2021 do schválení. Po projednání dal o Návrhu závěrečného účtu hlasovat. 

 

Návrh usnesení č.2/2021 

 

Členská schůze po projednání schvaluje bez výhrad Závěrečný účet SORKH za rok 2020 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2020. 

 
 Pro: 9  Proti:0  Zdržel se:0   

 

 

K bodu č.5 –Schválení účetní závěrky za rok 2020 
 

Předseda David Kádner předložil účetní závěrku SORKH za rok 2020 a dal o ní hlasovat. 

 
Návrh usnesení č.3/2021 

 

Členská schůze po projednání schvaluje bez výhrad účetní závěrku SORKH za rok 2020 sestavenou  

ke dne 31.12.2020 s výsledkem hospodaření běžného účetního období ve výši 243 183,93 Kč. 
 

 Pro:9   Proti:0  Zdržel se:0   

 

K bodu č.6 – Žádost o finanční podporu pro Litvínov na výstavu Elišky Podzimkové  

Starostka Litvínova předložila žádost o finanční podporu na výstavu Elišky Podzimkové (viz. příloha). 

Na výstavy v zámku chodí nejen obyvatele Litvínova, ale i obyvatele okolních obcí, a především školy 

v rámci výuky. V žádosti byla uvedena částka 60 000 Kč.  Po projednání dal předseda David Kádner  

o žádosti hlasovat.   

 

Návrh usnesení č.4/2021 

 

Členská schůze po projednání schvaluje finanční podporu výstavy Elišky Podzimkové  

ve výši 60 000 Kč. 
 

 Pro:9   Proti:0  Zdržel se:0 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 7 – Podpora záměru města Litvínova – Multifunkční sportovní aréna 

 
Starostka města Litvínova Mgr. Kamila Bláhová a 2. místostarosta města Litvínova Karel Rosenbaum 

představili záměr plánované investiční akce „Multifunkční sportovní aréna“, která vznikne přestavbou 

stávajícího Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Po projednání dal předseda David Kádner 

hlasovat. 

 

Návrh usnesení č. 5/2021 

Členská schůze po projednání schvaluje Vyjádření podpory záměru města Litvínova – Multifunkční 

sportovní aréna. 

 

Pro:9   Proti:0  Zdržel se:0 

 

K bodu č.8  – Různé 

 

- Údržba běžeckých stop – Destinační agentura Krušných hor je pro letošní sezónu příjemcem 

dotace na údržbu běžeckých stop, předseda David Kádner řekl, že by měla být jasně daná 

pravidla pro stanovení tras, bude rád spolupracovat s Destinační agenturou a podávat informace 

o udržovaných stopách. Okruhy udržovaných stop nejsou pro obce východiskem, potřebují 

rozmělnit turisty, aby se nezdržovali v jednom místě a propojit jednotlivé obce. Bude pozván 

náměstek pro cestovní ruch Jiří Řehák. 

- CHKO – starostka Litvínova Kamila Bláhová – komise pro transformaci a ochranu přírody – 

Agentura ochrany přírody má záměr chránit Krušné hory – udělat CHKO, zatím nejsou žádné 

podrobné informace, ale při vyhlášení CHKO budou osloveny všechny obce. Je to informace 

především pro horské obce. Starosta Horního Jiřetína informoval, že už delší dobu usilují  

o vyšší ochranu svahů z důvodu těžby stromů. Kraj se po několika urgencích tím začal zabývat. 

- Pozvání – Starosta Meziboří navrhl, aby se na každé jednání SORKH pozvali odborníci 

k různým tématům (např. lesáci, úředníci z kraje, ředitel ze Seven Energy)   

 

 

Předseda David Kádner ukončil jednání v 10.00 hod 

 

Zapsala:  Ing. P.Fryčková 

 

Schválil:  

 

Mgr. Kamila Bláhová 

 

Mgr. Zděnka Němečková 

 

 

 

 

 

 

        ____________________________  

David Kádner – předseda  SORKH 

      

 

 

 


