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Úvod
Vážení čtenáři, představitelé členských obcí a občané našeho mikroregionu,
po velmi nečekaném roce 2020, kdy došlo k výpadku vydání naší výroční zprávy za rok 2019,
především z důvodu epidemické situace v celém světě, se letos snažíme vrátit k tradici a opět
předložit výroční zprávu Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko, tentokrát tedy za rok 2020.
Snahou předsednictva a všech členů dobrovolného svazku obcí je přibližovat práci mikroregionu,
nejen představitelům obcí a členům obecních zastupitelstev, ale hlavně široké veřejnosti. Budeme
tedy proto rádi pokud využijete tento dokument, který je určen pro všechny zájemce o informace
z mikroregionu, především jako prezentační a informační materiál.
Rozvoj obcí, venkovského regionu a vlastní spolupráce mezi obcemi byl jedním z hlavních důvodů
vzniku mikroregionu. Tyto cíle se snaží členové mikroregionu svou společnou prací neustále zajišťovat
a zvyšovat. Spolupráce mezi obcemi, resp. jejich zástupci, a to nejen politickými, se nám jeví jako
správná cesta k vzájemnému porozumění, přátelství, ale také pomoci, když je třeba. Mikroregion tak
v rámci své činnosti využívá nejen finančních prostředků získaných od členských obcí a finančních
podpor z některých dotačních programů, ale také pomáhá zkušenostmi lidí z regionu při řešení
různých a někdy i nelehkých úkolů. Ať už se však jedná o pomoc při rozvoji turistického ruchu, při
organizaci akcí, zajišťování informačního servisu, nebo výstavby v rámci obce, vždy si dohromady
přejeme, aby se věci pohnuly kupředu a naše obce vzkvétaly.
Přes situaci v loňském roce jsme se jako zástupci členských obcí mikroregionu nepřestávali setkávat
a vzájemně si pomáhat. Byť se nerealizovalo mnoho akcí v obcích, ale neproběhly ani společné
mikroregionální akce, např. účast mikroregionu na veletrhu cestovního ruchu a další, dokázali jsme,
že zejména v těžkých chvílích má spolupráce na úrovní mikroregionu smysl. Vidět to bylo zejména při
informování se a koordinaci činností obcí při realizaci epidemiologických opatření.
Závěrem bych tedy ráda dodala, že si osobně moc přeji, aby tato spolupráce pokračovala v takové
intenzitě a kvalitě jako dosud. Pevně totiž věřím, že díky ní se stane náš mikroregion zase o kousek
lepším místem k životu.
Jana Mlejnecká
předsedkyně Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
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Základní informace
MIKROREGION:
Oficiální název:

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko

Sídlo:

Městský úřad Chrastava
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Ostatní údaje:

IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Internet:
E-mail:

Kontaktní adresa:
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko
Obecní úřad Chotyně 163
463 34 Hrádek nad Nisou
Internet: www.chotyne.cz
E-mail: ou.chotyne@volny.cz

70908222
Česká spořitelna, a. s. – pobočka Hrádek n. N.
985461329 / 0800
www.mikroregion.info
hradecko.chrastavsko@seznam.cz
Kontaktní osoby:
Jana Mlejnecká
předsedkyně Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
Tel.: +420 724 179 805 | E-mail: ou.chotyne@volny.cz

PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY:
Zpráva byla projednána na jednání členské schůze mikroregionu dne 15. června 2021.
ZPRACOVATELÉ:
Jana Mlejnecká, Jiří Timulák.
OSTATNÍ INFORMACE:
Tento text neprošel jazykovou korekturou, proto se zpracovatelé předem omlouvají za případné
chyby.
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Stručná charakteristika mikroregionu

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko je dobrovolný svazek obcí založený dle zákona č. 128/2000 Sb.,
písemnou smlouvou s činností dnem 28. 2. 2001. Svazek je registrovaný u Okresního úřadu Liberec
podle § 51 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., pod číslem jednacím č.j.: KP–DSO– 1/2001, ze dne 16. 3.
2001.
Tento dobrovolný svazek obcí na Česko - Německo - Polském pomezí (viz obrázek č. 1), čítající
v současné době deset obcí – z toho dvě města (Hrádek nad Nisou a Chrastava) a osm venkovských
obcí (Bílý Kostel nad Nisou., Chotyně, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích,
Rynoltice a Janovice v Podještědí) má celkovou rozlohu mikroregionu 206 km2. Prozatím jediné
rozšíření proběhlo v roce 2009, kdy přistoupila do mikroregionu obec Janovice v Podještědí a stala se
tak desátou obcí mikroregionu.

Obrázek č. 1: Situace území obcí mikroregionu
Výroční zpráva za rok 2020
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Struktura a orgány mikroregionu

2.1 Členská schůze
Vrcholným orgánem Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko je podle stanov svazku Členská schůze.
Ta je tvořena všemi členy mikroregionu – zástupci obcí (starosty nebo místostarosty), kteří
hlasováním schvalují jednotlivá usnesení. Členy jsou:
Město Hrádek nad Nisou
Město Chrastava
Obec Bílý Kostel nad Nisou
Obec Chotyně
Obec Janovice v Podještědí
Obec Kryštofovo údolí
Obec Mníšek
Obec Nová Ves
Obec Oldřichov v Hájích
Obec Rynoltice

zastoupené Mgr. Josefem Horinkou, starostou města
zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou města
zastoupená Ing. Jiřím Formánkem, starostou obce
zastoupená Janou Mlejneckou, starostkou obce
zastoupená Petrem Fenykem (do 01/2020 Bohumilem
Zvolánkem), starostou obce
zastoupená Ing. Pravoslavem Svačinkou, starostou obce
zastoupená Romanem Slezákem, starostou obce
zastoupená Renatou Hajnovou, starostkou obce
zastoupená Jaromírem Tichým, starostou obce
zastoupená Ing. Janem Vackem, starostou obce

V příloze č. 1 k této zprávě uvádíme adresář a kontakty na jednotlivé obecní a městské úřady, včetně
kontaktu na informační centra v mikroregionu.

2.2 Předsednictvo svazku
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko podle stanov řídí mezi členskými schůzemi Předsednictvo
svazku. To je tvořeno 3 členy a je voleno ostatními členy mikroregionu, vždy na jeden rok, resp. pro
období od schválení v daném roce po období následujícího kalendářního roku, nebo do zvolení
nového předsednictva v příslušném roce. Předsednictvo na rok 2020 bylo zvoleno v závěru roku
2019 (10. 12. 2019) a bylo obsazeno v níže uvedeném složení do 15. 12. 2020, kdy bylo zvoleno
předsednictvo nově, avšak ve stejném složení:
Jana Mlejnecká

předsedkyně Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
- starostka Obce Chotyně

Zita Václavíková

místopředsedkyně Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
- místostarostka Města Chrastava

Pavel Farský

místopředseda Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
- místostarosta Města Hrádek nad Nisou

2.3 Ostatní lidské zdroje
Pro zajištění běžných pracovních činností využívá Mikroregion další externí lidské zdroje, kterými jsou
poradce mikroregionu a účetní, zajišťující účetnictví a administrativní činnosti mikroregionu.
Jiří Timulák

poradce Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
- externě vykonávaná služba na základě smlouvy

Lenka Havlová

účetní Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
- účetní obce Chotyně, pro mikroregion provádí účetní služby na základě
dohody s vedením obce Chotyně

Výroční zpráva za rok 2020
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Základní ekonomické informace a ukazatele

3.1 Úvodní informace o přezkoumání hospodaření
Údaje v tomto bodě jsou převzaty ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, které je
mikroregion povinen nechat si každoročně provést. Přezkoumání za daný rok provedl nezávislý
auditor. Dále jsou použity údaje z účetního programu mikroregionu a výsledku hospodaření, resp.
závěrečného účtu za rok 2020, kde lze nalézt všechny potřebné ekonomické informace. Závěrečný
účet schvaluje mikroregion jako samostatný dokument. Všechny uvedené dokumenty jsou
k nahlédnutí u výše uvedených kontaktních osob, resp. statutárního zástupce mikroregionu a na
internetových stránkách www.mikroregion.info, sekce „Dokumenty svazku“.

3.2 Schválení rozpočtu
Rozpočet pro rok 2020 byl schválen členy mikroregionu na jednání dne 10. 12. 2019 (usnesení č.
2019/V/mhch-20).
Do 31. 12. 2020 byla přijata rozpočtová opatření:


rozpočtové opatření č. 1, schváleno dne 22. 09. 2020 (usnesení č. 2020/IV/mhch-12),

3.3 Příjmy, výdaje a financování rozpočtu
Skutečné příjmy k 31. 12. 2020 (tvořeny zejména členskými příspěvky obcí, přijatými dotacemi,
přijatými dary a úroky apod.) byly ve výši 401.165,65 Kč.
Skutečné výdaje k 31. 12. 2020 (tvořeny zejména platbami za služby, spolufinancováním společných
projektů atd.) byly vy výši 324.333,86 Kč.
Financování bylo ve výši 76.831,79 Kč.

3.4 Informace o běžném účtu
Mikroregion má zřízen bankovní účet:
1. u České národní banky:

č. ú.: 000094-6715461/0710

2. u České spořitelny, a.s.:

č. ú.: 000000-0985461329/0800.

Stavy a pohyby běžného účtu (ČS a.s.) jsou podloženy výpisy z peněžního ústavu a řádnými
prvotními doklady.
Počáteční stav běžného účtu k 01. 01. 2020 činil

18.509,33 Kč

Konečný stav běžného účtu k 31. 12. 2020 činil

95 341,12 Kč

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

76.831,79 Kč

4

Závěr auditora po přezkoumání hospodaření mikroregionu

Přezkoumání bylo provedeno autorizovaným auditorem s vyjádřením:
1. „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku MIKROREGION
HRADECKO – CHRASTAVSKO jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumávání hospodaření uvedených v bodě 3. této zprávy.“1
2. „Při přezkoumání hospodaření územního celku MIKROREGION HRÁDECKO – CHRASTAVSKO
za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.2
Více informací lze nalézt na internetových stránkách mikroregionu (www.mikroregion.info, sekce
„Dokumenty svazku“.

1

Výše uvedený text je výtahem ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko za
rok 2020 (bod 6.1 / strana 4), která je schvalována jako součást Závěrečného účtu za rok 2020 (viz bod 3.1 této zprávy).
2

Výše uvedený text je výtahem ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko za
rok 2020 (bod 6.2 / strana 5), která je schvalována jako součást Závěrečného účtu za rok 2020 (viz bod 3.1 této zprávy).
Výroční zpráva za rok 2020
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Členské schůze a přehled usnesení

V roce 2020 se uskutečnilo 5 členských schůzí v řádných termínech:
Řádná jednání členské schůze:
1.  25. 02. 2020 – Hrádek nad Nisou
2.  19. 05. 2020 – Rynoltice
3.  14. 07. 2020 – Bílý Kostel nad Nisou

4.  22. 09. 2020 – Chotyně
5.  15. 12. 2020 – Rynoltice

Za rok 2020 bylo schváleno celkem 17 usnesení.
V následném tabulkovém přehledu uvádíme statistiku s počtem konání členských schůzí mikroregionu
od roku 2003, které zajišťovaly a organizovaly jednotlivé členské obce. Statistika
Tabulka č. 1: Celková statistika konání členských schůzí 2003 – 2020

Celkem
95

Hra
10

Chot
13

Ryn
9

BK
11

Chra
11

NV
9

Mní
9

OvH
9

KÚ

JvP
9

5

Zdroj: Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko
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Přehled činnosti mikroregionu

6.1 Projekty mikroregionu
6.1.1 PROJEKT – OBNOVA A ROZVOJ OBECNÍ INFRASTRUKTURY NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU
V roce 2020 byla získána dotace na projekt mikroregionu „Poradenství pro mikroregion Hrádecko
Chrastavsko v roce 2020“, který začal být realizován již v průběhu daného roku. Celková doba
realizace byla naplánována po celý rok a byla tak zajištěna služba poradenství pro mikroregion i pro
obce samotné. Rozšířený popis služeb je uveden v bodu 6.3.2.
Na tento projekt podal mikroregion žádost o dotaci do Grantového fondu Libereckého kraje, kdy byly
předpokládány celkové výdaje rozpočtu projektu ve výši 156 tis. Kč a z této částky byla požadovaná
dotace ve výši 78 tis. Kč (50 % celkových nákladů projektu). Dotace pak byla získána v požadované
výši.

6.2 Veletrhy cestovního ruchu
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko se v roce 2020 nezúčastnil žádného veletrhu cestovního ruchu,
neboť díky epidemické situaci nebyl žádný realizován.

6.3 Vlastní činnost mikroregionu
6.3.1 AKCE ORGANIZOVANÉ A SPOLUORGANIZOVANÉ MIKROREGIONEM
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko byl, spíše pak nebyl v roce 2020 hlavním organizátorem nebo
spoluorganizátorem několika akcí:



Víla Nisa, tradiční akce pořádané za účelem zvýšení společné sounáležitosti k řece, která protéká
několika obcemi mikroregionu Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně a Hrádek nad Nisou
| 20. 06. 2020 | pořádáno pouze v obci Chotyně
Oslavy mikroregionu, kulturní akce s bohatým doprovodným programem, pořádaná a
organizovaná městem Hrádek nad Nisou | 12. 09. 2020 | <http://www.mikroreg.info/page.aspx?zaz=6992089> / <https://www.hradek.eu/page4.aspx?zaz=898-28536>

Tradiční akce se z důvodu koronavirové epidemické situace nemohly realizovat, jedná se tak o akce:



O pohár Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko, sportovní závod organizovaný jednou z obcí,
resp. jejich školským zařízením a určený pro žáky ZŠ.
Zlatá Pětka, vědomostní soutěž organizovaná Městem Hrádek n. N. a ZŠ Lidická Hrádek n. N. a
určená pro žáky ZŠ.

Výroční zpráva za rok 2020
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6.3.2 SLUŽBY A ČINNOST MIKROREGIONU
Kromě již dříve uváděné spolupráce s jinými subjekty a realizace vlastních projektů a akcí byla
součástí práce mikroregionu poradenská činnost v rámci projektového managementu pro jednotlivé
potencionální žadatele, zejména pak pro menší členské obce. Tato služba byla některými členskými
obcemi využívána v rámci dotačních zdrojů z MAS.
Poradenská činnost byla zaměřena na procesní a administrativní problematiku jednotlivých obcí.
Součástí služeb mikroregionu byly i poradenské služby a pomoc v oblasti obecné organizace místní
samosprávy, zejména pak legislativních změn přijatých pro místní samosprávy. Tato oblast je
představována poradenstvím zejména v oblasti vydávání různých obecně závazných vyhlášek,
záležitostí v rámci žádostí o informace, ale i v oblasti veřejných zakázek a další municipální
problematiky.
V roce 2020 bylo navíc poradenství rozšířeno o hlídání a zjišťování informací v rámci
epidemické situace, různých vyhlášených opatření v rámci nouzových stavů atd.

6.4 Členství v organizacích a spolupráce s jinými subjekty
6.4.1 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODJEŠTĚDÍ
Území Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko je vymezené územím jednotlivých členských obcí a je
součástí územní působnosti Místní akční skupiny Podještědí (MAS Podještědí). Mikroregion jako
organizace s právní subjektivitou není přímo členem MAS Podještědí, ale až na jednu obec (Janovice
v Podještědí) všechny členské obce mikroregionu jsou i samostatnými členy MAS Podještědí.
Díky územní působnosti MAS Podještědí na území mikroregionu, resp. jeho členských obcí je
schválena a splněna podmínka, která umožňuje žadatelům z těchto území žádat o dotace na své
projekty. Ty mají přispět k rozvoji venkovského prostoru venkovské turistiky, ale i vlastnímu
zemědělství nebo lesnímu hospodářství na území MAS Podještědí. Místní akční skupina Podještědí je
organizace s právní subjektivitou občanského sdružení, resp. zapsaného spolku a je zaměřená na
rozvoj venkovské prostoru a zemědělství v kraji.
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko se jako region, na jehož území působí Místní akční skupina
Podještědí, významně podílí a spolupracuje na implementaci Programu rozvoje, Osa IV Leader
v oblasti „Realizace místní rozvojové strategie“. Tuto implementaci realizuje mikroregion
prostřednictvím aktivního působení svých členů v orgánech MAS Podještědí. Díky této spolupráci je
možné vyhlašovat samostatné výzvy Místní akční skupiny Podještědí k předkládání žádostí o dotace
pro jednotlivé žadatele. Žadateli jsou pak nejen obce, ale i fyzické osoby, podnikatelské a
nepodnikatelské subjekty z územní působnosti MAS Podještědí ve vybraných oblastech činnosti. Jde
například o oblast jako je zemědělství, cestovní ruch, práce neziskových organizací (se zaměřením na
vzdělání, sociální práci, sport apod.), drobní regionální výrobci atd.
Aktuální zveřejněné informace jako výzvy a jejich zaměření je vhodné sledovat na internetové adrese:
<www.podjestedi.cz>. Na tomto odkazu získají uchazeči veškeré potřebné informace nejen o
možných dotacích, ale i o další rozsáhlé činnosti MAS Podještědí.
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Dokumenty a publikace mikroregionu

V tomto bodě uvádíme nejvýznamnější dokumenty a publikace vzniklé z činnosti mikroregionu:








SAUL s.r.o., PIP – Servis. Identifikace a hodnocení rozvojových problémů obcí a
mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko. Liberec, duben 2000. (rozvojový dokument
/analytický/)
ARR spol. s.r.o. Strategie rozvoje mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko. Liberec, duben
2001. (rozvojový dokument)
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko. Hrádecko – Chrastavsko. Liberec, 2001. (propagační
Česko – německá publikace pro podporu cestovního ruchu)
Geodézie ČS a.s. Turistická mapa HRÁDECKO A CHRASTAVSKO 1:25 000. Liberec:
Nakladatelství ROSY, listopad 2001. (propagační dokument)
TIMULÁK, J. Strategie rozvoje sportu a tělovýchovy v mikroregionu Hrádecko –
Chrastavsko. Hrádek nad Nisou: mikroregion, únor 2003. (rozvojový dokument)
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko. Hrádecko – Chrastavsko. Liberec, 2004. (dvojstrana
A5, propagační leták)
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ŠTRUPL, V., SEDLÁČEK, R., JIRÁNEK, J., TIMULÁK, J.: Cyklovýlety v Mikroregionu
Hrádecko – Chrastavsko. Chotyně: Geoprint Liberec, říjen 2005. (propagační set popisných
letáčků s cyklovýlety a cyklomapa)
VYDRA, F., MAREK, V. a PRÁŠIL, P. Hrádecko-Chrastavsko na starých pohlednicích:
Alte Ansichtskarten aus dem Gebiet von Grottau und Kratzau. Hostivice: Baron, 2005.
ISBN 80-86914-04-6. (knižní publikace k podpoře cestovního ruchu a historie)
„FREIZEIT – OASE“ Olbersdorfer See e.V., Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko. Aktivně
skrz Trozjzemí. 2006. (propagační turistická mapa vydaná německým partnerem v rámci
společné spolupráce a finanční podpory z EU)
„FREIZEIT – OASE“ Olbersdorfer See e.V., Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko.
Slunečnice – Cyklotrasy v Trojzemí. 2006 – 2007. (propagační turistická cyklomapa vydaná
německým partnerem v rámci společné spolupráce a finanční podpory z EU)
Kolektiv projektantů HYDROPROJEKT CZ a.s. Integrovaný program obnovy Mikroregionu
Hrádecko – Chrastavsko po povodních 2010 – KONCEPCE ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ
POVODŇOVÝCH ŠKOD. Chotyně, 09/2010. (koncepčně zaměřený rozvojový dokument)
Geodézie ČS a.s. Turistická mapa HRÁDECKO A CHRASTAVSKO 1:25 000, Liberec,
2011, Nakladatelství ROSY (aktualizace propagačního dokumentu)
LB plán s.r.o. Komunitní plán mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko. Liberec: Krajský
úřad Libereckého kraje, duben 2012. (rozvojový dokument)
VÁVROVÁ J., ŠTRUPL V., a kol. Povodně 2010 : obnova regionu. Chotyně 2014,
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko. Tisk: Geoprint Liberec, 72 stran. (prezentační publikace
podpořená dotací z Ministerstva pro místní rozvoj)
ŠTRUPL, V. Víkend v Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko. Chrastava: Mikroregion
Hrádecko – Chrastavsko, 2016. (propagační dokument)
MAREK, V. Zapomenuté hospody, vinárny, kavárny a cukrárny na Chrastavsku.
Hostivice: Baron, 2016. ISBN 978-80-88121-12-1. (knižní publikace k podpoře cestovního
ruchu a historie)

Další publikací mikroregionu je každoročně vydávaná a veřejně publikovaná „Výroční zpráva“,
obsahující informace o činnosti mikroregionu za předchozí roční období. Vydány jsou Výroční zprávy
za roky: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
(Výroční zpráva za 2019 - NEVYDÁNA).
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Přílohy

Níže uvádíme přílohy výroční zprávy, které by měly doplnit základní informace ve zprávě uvedené:
Příloha č. 1 – Adresář obcí mikroregionu a kontakt na informační centra
Příloha č. 2 – Kulturní kalendář na rok 2020 (přehled vybraných akcí) – VYDÁNA, ale vzhledem
k dané epidemické situaci roku 2020 a její bezvýznamné relevantnosti není součástí zprávy.
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