
ZÁPIS 
z jednání Rady Mikroregionu PORTA BOHEMICA 
ze dne 6. února 2022 od 17 hod. 
v Hlinné, na OÚ Hlinná č.p. 53, 412 01 Litoměřice  

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) 

Přítomno 9 členů, omluveni 6 členové, neomluveni 0. 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

3. Návrh Rozpočtového opatření č.1  

4. Přijetí mimořádného příspěvku členských obcí 

5. Aktualizace strategického plánu MPB – nabídky od firem 
6. Různé 

7. Diskuse 

1. Zahájení jednání provedl předseda sdružení M. Ušala, DiS., přivítal 

přítomné členy a hosty, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a 

jednání je usnášeníschopné 

2. Zapisovatelem pověřen: Martin Ušala, DiS. 

Volba ověřovatelů: navržena Dana Horká (obec Michalovice) a Petra Červená 

(obec Miřejovice) 

Návrh usnesení: Rada DSO Mikroregionu Porta Bohemica určuje ověřovatele 

zápisu Danu Horkou a Petru Červenou.  

Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení č. 3/2023 ze dne 

6. 2. 2023 bylo schváleno 

________________________________________________________________ 

3. Návrh rozpočtového opatření č.1: Sdruženým obcím byl předložen návrh 

Rozpočtového opatření č.1/2023.  

Návrh usnesení: Rada DSO Mikroregionu Porta Bohemica schvaluje 

Rozpočtové opatření č.1/2023.  

Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení č. 4/2023 ze dne 

6. 2. 2023 bylo schváleno 

________________________________________________________________ 

4. Přijetí mimořádného příspěvku členských obcí: 
Sdruženým obcím bylo předloženo přijetí mimořádného členského příspěvku za 

účelem úhrady odvodů za porušení rozpočtové kázně, které byly vyměřeny pla-

tebními výměry Finančního úřadu pro Ústecký kraj, č. j. 1982099/21/2500-

31471-507479 a č. j. 1982471/21/2500-31471-507479, a to včetně jejich příslu-

šenství. Celková výše odvodů vyměřených Mikroregionu Porta Bohemica činí 

1.333.735,- Kč. Konkrétní výše mimořádných členských příspěvků bude stano-

vena Mikroregionem Porta Bohemica v závislosti na procentuálním podílu dota-

ce každého člena tohoto dobrovolného svazku obcí, který byl do tohoto projektu 

zapojen (Libochovany, Žalhostice, V. Žernoseky, Mlékojedy a Libotenice). 



Návrh usnesení: Rada DSO Mikroregionu Porta Bohemica schvaluje přijetí 

mimořádného členského příspěvku za účelem úhrady odvodů za porušení 

rozpočtové kázně, které byly vyměřeny platebními výměry Finančního úřadu 

pro Ústecký kraj, č. j. 1982099/21/2500-31471-507479 a č. j. 1982471/21/2500-

31471-507479, a to včetně jejich příslušenství. Celková výše odvodů 

vyměřených Mikroregionu Porta Bohemica činí 1.333.735,- Kč. Konkrétní výše 

mimořádných členských příspěvků bude stanovena Mikroregionem Porta 

Bohemica v závislosti na procentuálním podílu dotace každého člena tohoto 

dobrovolného svazku obcí, který byl do tohoto projektu zapojen (Libochovany, 

Žalhostice, V. Žernoseky, Mlékojedy a Libotenice).  

Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení č. 5/2022 ze dne 

6. 2. 2023 bylo schváleno 

 

_______________________________________________________________ 

5. Různé 
Předsedou sdružení byla předložena informace:  

a) D.A.S. udělat poptávku na nabídku ohledně pojištění právní ochrany 

b) Audit MPB bude v termínu 31.5.2023  

c) Webové stránky MPB: u některých členských obcí jsou jen uvedeny počty 

obyvatel, fotodokumentace poslední z roku 2019 a strategie MPB – nutná 

aktualizace (poptat více firem pro srovnání nabídky), každá obec 

prohlédne své a zajistí aktualizace přes předsedu 

d) Pravidelné jednání rady MPB pondělí od 17:00 hodin v těchto termínech 

– 3.4.; 5.6.; 7.8.; 9.10. a 4.12.. V mimořádných případech bude rada 

svolána v jiném termínu.  

e) Byla podána iformace o stavu projektu Mikroregionu „zpracování 

digitálního povodňového plánu a pořízení hlásného a varovného systému 

pro obce regionu Porta Bohemica“- Jednání se společností 

ENVIPARTNER, s.r.o. ohledně dalších postupů a spolupráce. 

Na vědomí 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termín konání další Rady mikroregionu 
Termín konání další rady mikroregionu na 3.4.2023 v 17 hod. Místo konání 

navrženo na OÚ Trnovany. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

________________________________________________________________ 

7. Diskuse 
8. Závěr 
________________________________________________________________ 

V Hlinné 2.3.2023 

Martin Ušala, DiS.  

Předseda Mikroregionu Porta Bohemica  

 

 

 

 

 

 

ověřovatelé: 
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