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Zápis z jednání Svazku obcí Peklo 

 
25. 02. 2020 od 9.00 hod. 

Obecní úřad Zahrádky 

 
Přítomni: pí Bc. Subotová – Holany, pí Halasníková – Sosnová, p. Chvojka – Zahrádky, p. Paďour – 
Horní Police, pí Zelenková – Kvítkov, pí Ing. Ištoková – Stvolínky, p. Polák – Žandov, p. Černý – Horní 
Libchava, pí Kýhosová – Kozly, p. Štěrba – Provodín, p. Ing. Schreiner – Jestřebí, pí Mgr. Bernátová - 
Volfartice 
 
Omluvena: pí Ing. Habartová - Stružnice 

 
Program jednání: 
 
 

1) Schválení programu 
2) Informace k nové legislativě – Mgr. Dana Janečková 
3) Prezentace firmy LK Advisory, s.r.o. (zpracování žádostí - dotační tituly, organizace 

výběrových řízení) 
4) Prezentace firmy Jabor pro, s.r.o. Děčín 
5) Informace k možnému využití Loveckého zámečku – bažantnice Zahrádky 
6) Informace LAG Podralsko z.s. 
7) Různé 

 
1) Schválení programu 

 
Z jednání se omluvila Mgr. Dana Janečková, bod programu 2) Informace k nové legislativě  
bude vynechán. 
Usnesení 01/2020: 
Členové Svazku obcí Peklo jednomyslně schvalují navržený program. 
Pro: 12     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
2) Informace k nové legislativě – Mgr. Dana Janečková 

 
Mgr. Janečková omluvena, bod zrušen. 
 

3) Prezentace firmy LK Advisory, s.r.o. (zpracování žádostí - dotační tituly, organizace 
výběrových řízení) 
 
Zástupci firmy LK Advisory, s.r.o., pan Jirka a pan Rambousek prezentovali činnost a zaměření 
firmy. Firma se zaměřuje na veřejný sektor a zpracování žádostí o dotace pro tento sektor, 
včetně administrace projektu po celou dobu realizace a udržitelnosti včetně ZoR a ZoU. Dále 
se zaměřuje na zpracování veřejných zakázek malého rozsahu i dle zákona o veřejných 
zakázkách a pravidel jednotlivých OP.  
 
Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí prezentaci firmy LK Advisory, s.r.o. 
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4) Prezentace firmy Jabor pro, s.r.o. Děčín 

 
Zástupce firmy Jabor pro s.r.o. prezentoval nabídku firmy v oblasti výroby plachet, komplexní 
služby v oblasti výroby a potisku autoplachet, zhotovení nástaveb s širokým doplňkovým 
vybavením, zakrytí techniky, tribun, bazénů, altánů apod.  
 
Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí prezentaci firmy JABOR pro, s.r.o. Děčín. 
 

5) Informace k možnému využití Loveckého zámečku – bažantnice Zahrádky 
 

Pí Halasníková informovala přítomné o stávající situaci loveckého zámečku v katastru obce 
Holany, majetku Lesů ČR v místě, zvaném Bažantnice Zahrádky. Zámeček není chráněnou 
kulturní památkou, nemá ani pasport, je ve velmi špatném stavu, ale vzhledem ke stylu, 
v němž byl postaven (podoba se zámečkem Humprecht, kruhovitý tvar), by si zasloužil 
rekonstrukci a využití. Nyní bylo jen uklizeno a vykáceno prostranství kolem zámečku a cesta 
k němu. Cena projektové dokumentace pro základní stabilizaci současné stavby by byla cca 
20 000 Kč, bylo by zapotřebí převzít zámeček do majetku svazku, zajistit pasport a zahájit 
přípravné práce k záchraně této stavby. V nejbližší době by mělo být zjištěno, zda budou Lesy 
ČR ochotny předat parcelu s postaveným zámečkem bezúplatně do majetku svazku. 
 
Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informace paní Halasníkové a pověřují ji ke 
zjištění bližších podrobností k možnému převodu zámečku do majetku Svazku obcí Peklo.  
 

6) Informace LAG Podralsko z.s. 
 
Manažerka LAG Podralsko D. Strnadová informovala členy o činnosti organizace a přípravě 
programového období 2021 – 2027: 
a) Výzva zřizovatelům MŠ a ZŠ k aktualizaci přílohy Strategického rámce MAP Českolipsko a 

Novoborsko II – Investiční potřeby mateřských a základních škol. Zařazení záměru školy je 
povinnou přílohou žádosti o dotaci v IROP i PRV, článku 20. 

b) Informace ke stávající výzvě č. 5, fiche č. 7, zaměřená na článek 20 PRV - Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských oblastech - a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a 
základní školy, e) Vybrané kulturní památky, f) Kulturní a spolková zařízení včetně 
knihoven. Příjem žádostí od 2.3.2020 do 15.5.2020. Bližší informace k vyhlášené výzvě na 
webu LAG Podralsko: http://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/vyzva-c.5-prv  

c) Byla zahájena příprava plánovacího období 2021 – 2027, v blízké době budou zjišťovány 
priority obcí na toto období. Obce byly informovány o skutečnosti, že bude opět 
potřebné potvrdit, popř. řešit změnu územní působnosti obce v místní akční skupině. 
Statutární zástupci obcí budou požádáni o podpis dokumentu, že obec souhlasí s územní 
působností LAG Podralsko, z.s. Byli požádáni, aby v případě potřeby projednali územní 
působnost ve svém zastupitelstvu.  

 
Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informace D. Strnadové.  

 
7) Různé 

 
V bodu Různé byli členové pozváni na několik událostí, které proběhnou v následujících měsících: 

21.3.2020 – Odemykání Pekla, realizují Česká Lípa, Zahrádky, Sosnová a Kvítkov. Zahájení 
v 11.00 v Karbě, od 13.00 program v prostorách před zámkem Zahrádky, občerstvení, 
přítomnost televizí. 

http://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/vyzva-c.5-prv%20


Svazek obcí Peklo 
471 01 Zahrádky 108 

 
IČ:    70 80 76 04 

Č.ú.: 2677920297/0100 
 
10.4.2020 – Den otevřených dveří na zámku ve Stvolínkách s velikonočními dílnami. 
 
Členové Svazku obcí Peklo berou na vědomí informace o připravovaných akcích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahrádky, 25. 2. 2020 
 
 
Zapsala: D. Strnadová    ………………………………………………. 
 
 
Ladislav Chvojka – předseda svazku  …………………………………………………. 
 
 
 
Bc. Andrea Subotová – místopředsedkyně svazku ……………………………………………….. 
 

 
 
 
 


