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ZÁPIS 
z veřejného 125. zasedání (2/2019) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 

dne 11. dubna 2019 od 16,30 hod. v Karlovicích v Motorestu Zavadilka 
 

Přítomni:  presenční listina zástupců členských obcí 
 
Jednání zahájila předsedkyně svazku Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni zástupci 
9 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní 
Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Vít Svoboda a pan Petr 
Hornig (Hlasování: 9 hlasů ano/0/0).  
 
Program:  
1/   Informace z rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek Libereckého kraje - Ing. Jan    

Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje 
2/    Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj  
3/  Provoz cyklobusů v roce 2019 (rozsah linek cyklobusů, snížení participace partnerů 

projektu, propagace v roce 2019) 
4/    Jmenování člena správní rady Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj z pozice   
       zakladatele 
5/    Realizace akce: ,,Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“ – 

výběrové řízení pro plnění v obci Kacanovy, uzavření veřejnoprávní smlouvy a smlouvy 
o dílo, dokončení realizace 

6/    Udělení dotace z OPŽP na nákup kompostérů a štěpkovačů (uzavření veřejnoprávních 
smluv s členskými obcemi, zajištění výběrového řízení, uzavření kupních smluv na plnění 
rozdělené na části) 

7/  Školení členských obcí - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, elektronizace 
zadávacího řízení, uveřejňovací povinnosti 

8/    Nové webové stránky svazku 
9/    Rozpočtové opatření č. 1/2019 
10/   Diskuse 
11/  Usnesení 
12/  Závěr  
  
Hlasování: 9 hlasů ano/0 ne /0 se zdržel 
 
1/    Informace z rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek Libereckého kraje – Ing. 
Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje 
• Komunikace Trevos – Sekerovy Loučky – PD zpracována, realizace plánována na rok 

2021 
• Silnice č. III/2828 – vydáno stavební povolení  
• Silnice č. III/2428 – realizace podmíněna dotací ze SFDI 
• Kacanovy – zda bude realizován propustek u hřbitova 
• Dotace do vybudování cyklostezek – byl povýšen dotačního fondu především na 

zpracování PD 
 
ÚKOLY: 
Na další zasedání svazku pozvat zástupce Královéhradeckého kraje – Martina Červíčka, 1. 
náměstka hejtmana 
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2/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj  
Kreslené mapy - Obce nahlásí přesný rozsah, kontakt na obec, který chtějí mít 
uvedený na informačním materiálu, v QR kódu bude vazba na webové stránky obce.  
     - částečně splněno 
 
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2019 nepředložily obce: Dobšín  
 
Vyvěšený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 nepředložily obce: Dobšín  
   
Obec pošlou Ing. Janu Mertlíkovi elektronicky (mertlik@cesky-raj.info) své případné 
požadavky na výměnu či opravu map pro území své obce. 
     -postupně plněno 
 
Cyklobusy 2019 - poradce zašle partnerům žádosti o poskytnutí daru či o účelovou dotaci dle 
zákona č. 250/2000 Sb. , v platném znění. 
     - splněno, po úpravě tras bude provedena změna 
 
Podání společné žádosti o dotaci z POV LBC kraje na nákup techniky: poradkyně zpracuje na 
základě předložených podkladů žádost o dotaci po vyhlášení programu a předloží ji paní 
předsedkyni k podpisu. 
     - splněno, žádost podána dne 10.4.2019 

Oprava místních komunikací a chodníku z POV LBC kraje 2018 - obec Kacanovy do 
15.3.2019 předloží poradkyni min. 3 kontakty na dodavatele, kteří budou osloveni 
k předložení cenové nabídky. 
     -  doposud nepředloženo 
 
3/  Provoz cyklobusů v roce 2019 (rozsah linek cyklobusů, snížení participace partnerů 

projektu, propagace v roce 2019) 
O jednáních se zástupci Koridu LK s.r.o. a Královéhradeckého kraje jsou obce postupně 
informovány. 
Z projektu z důvodu změn tras odchází obce Rakousy a Koberovy a přistupuje obec Ktová 
Obec Malá Skála podpoří propagaci částkou 3000,- Kč a Mírová pod Kozákovem bude o 
částce jednat na ZO v květnu 2019.  
Na Maloskalsko pojede linka 670342, která o víkendech bude přepravovat kola a její trasa 
bude součástí propagace cyklobusů. 
 
Projednávané příspěvky obcí a měst: 

Do 150 
obyvatel 
 2 000,- Kč 

do 300 
obyvatel 
4 000,- Kč 

do 550 obyvatel 
6 000,- Kč 

do 1 800 obyvatel 
8 000,- Kč 

do 3 000 
obyvatel 
11 000,- Kč 

do 10 000 
obyvatel 
14 000,- Kč 

nad 10 000 
obyvatel 
42 000,- Kč 

Jinolice Branžež Boseň Kněžmost Sobotka Semily Jičín 
Rakousy Kacanovy Holín Rovensko p. 

Tr. 
 Kosmonosy Turnov 

Ktová Olešnice Libošovice Malá Skála  
3 000,- Kč 
pouze na 
propagaci 

 Mnichovo 
Hradiště 

 

 Troskovice Mladějov Koberovy    
  Újezd p. Tr. Karlovice    
  Hrubá Skála Libuň    
  Radostná p. K. Mírová p. K.    
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ZO v květnu, 
popř. 3 000,- 
Kč 

  Všeň  Chuchelna 
v roce 2018 
příspěvek pouze 
6 000,- Kč 

   

  Vyskeř     
Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: 
4000,-Kč 16 000,- Kč 54 000,- Kč 46 000,- Kč 11000,-Kč 42 000,- Kč 84000,-Kč 
Město Mladá Boleslav  ……………………………………………………celkem : 5 000,- Kč   
Součet celkem:                                                                                                     280 000,- Kč 

 
Původní příspěvek 278 000,- Kč, nyní předběžně počítáme s částkou 262 000,- Kč  
 
Trasy: 
Linka 391 | Turnov – Vyskeř – Újezd p.Tr. – Holín – Jičín (červená) bude jezdit 4 páry 
spojů  

• pracovní dny: červenec – srpen; 
• víkend: červen, září 

 
Linka IREDO 510 | Jičín – Holín – Mladějov – Sobotka – Hrad Kost (žlutá) jako cyklobus 
spoji 101,102,103,104,105,106,107,108 pouze o víkendech 
 
Linka 591 | Semily – Kozákov – Rovensko p.Tr. – Troskovice (modrá) 

� 2 páry spojů v sobotu a neděli v období červenec – srpen; 
� návaznosti: 

• Semily („volný přestup“ od vlaků); 
• Troskovice (směr Jičín a směr Turnov); 

 
Linka 392 | (Liberec -) Turnov – Vyskeř – Sobotka (zelená) 

� 3 páry spojů o víkendu v období červenec – srpen (prověřuje je se pátek v omezeném 
rozsahu spojů -ráno a odpoledne)) 

� návaznosti: 
• Turnov; 
• Vyskeř (relace Troskovice – Sobotka); 
• Sobotka (směr Kněžmost, směr Mladějov – Jičín); 

 
Na linku IREDO 510 budou instalovány držáky na kola, za tento jednorázový úkon je 
nárokována společností BUSLine částka 28 000,- Kč bez DPH. Částku je možné uhradit ve 
dvou ročních splátkách (r. 2019 – 14 000,- Kč a r. 2020 – 14 000,- Kč).  
 
Vzhledem k tomu, že doposud probíhají intenzívní jednání se zástupci společnosti KORID LK 
s.r.o. a Královéhradeckým krajem, nebude možné Sdružení Český ráj předložit 
v požadovaném smluvním termíny konečné jízdní řády. Z tohoto důvodu bude uzavřen 
dodatek č. 1 na prodloužení lhůty plnění, která je stanovena do 3.5.2019 s tím, že do 
18.4.2019 předložíme konečné jízdní řády. 
 
Hnědá linka po úpravách časů pro napojení na linku IREDO 510 zůstane v provozu shodně. 
 
Po předložení smlouvy  na zajištění provozu hnědé linky Dopravním podnikem Kněžmost 
s.r.o. ji paní předsedkyně uzavře. 
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4/    Jmenování člena správní rady Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj z pozice 
zakladatele 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města Mnichovo Hradiště požádal svazek o uvolnění 
z funkce člena správní rady OPS pro Český ráj k 30.6.2019. 
Na základě uvedené žádosti Mikroregion Český ráj, jakožto zakladatel Obecně prospěšné 
společnosti Český ráj, jmenuje za člena správní rady paní Bc. Jiřinu Bobkovou, DiS., 
starostku obce Ktová. 
 
ÚKOLY: Poradce zašle ověřený  výpis  usnesení ze zasedání shromáždění starostů OPS pro 

Český ráj. 
 
5/    Realizace akce: ,,Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“ – 

výběrové řízení pro plnění v obci Kacanovy, uzavření veřejnoprávní smlouvy a 
smlouvy o dílo, dokončení realizace 

Projekt se realizuje v šesti obcích mikroregionu – Hrubá Skála, Kacanovy, Troskovice, 
Olešnice, Vyskeř a Karlovice.  
 

 V obci Karlovice bylo plnění ukončeno již v roce 2018. Ve zbývajících obcích budou plnění 
ukončována průběžně, nejdéle do konce srpna 2019: 
  
obec Hrubá Skála 
Zahájení plnění veřejné zakázky: max. do 15.3.2019 
Ukončení plnění veřejné zakázky: max. do 20.6.2019 
 
obec Troskovice 
Zahájení plnění veřejné zakázky: 3/2019 
Ukončení plnění veřejné zakázky: 4/2019 
 
obec Olešnice 
Zahájení plnění veřejné zakázky: 3/2019 
Ukončení plnění veřejné zakázky: 5/2019 
 
obec Vyskeř 
Zahájení plnění veřejné zakázky: 3/2019 
Ukončení plnění veřejné zakázky: max. do 31.8.2019 
 
Pro obec Kacanovy bude provedeno výběrové řízení na dodavatele s max. termínem dokončení 
do konce 8/2019. S obcí Kacanovy bude v případě nutnosti (vyšší náklady než bylo uvedeno  
v žádosti o dotaci) uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pokrytí vlastních 
nákladů. 
 
Všem obcím, kromě obce Kacanovy, byly odeslány vzory protokolů o předání a převzetí díla. 
 

6/   Udělení dotace z OPŽP na nákup kompostérů a štěpkovačů (uzavření veřejnoprávních 
smluv s členskými obcemi, zajištění výběrového řízení, uzavření kupních smluv na 
plnění rozdělené na části) 

Název akce: „Kompostéry pro Český ráj“ 
Celkové zdroje: 1 768 257,- Kč + 20 000,- Kč administrace 
Akce se účastní obce Vyskeř a Hrubá Skála. Obcím budou předloženy žádosti o poskytnutí 
dotace včetně veřejnoprávních smluv na financování akce. 
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Výběrové řízení na základě uzavřené smlouvy zajistí Ing. Čáslavský. Členy hodnotící komise 
budou zástupci obcí, kterých se projekt týká + třetí osoba. 
 
ÚKOLY: Paní předsedkyně založí u ČNB bankovní účet, na který bude poskytnuta dotace ze 
OPŽP. 
 
7/  Školení členských obcí - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, elektronizace 

zadávacího řízení, uveřejňovací povinnosti 
 V pátek 12.4.2019 od 12,00 hod. proběhne na Městském úřadě v Sobotce školení členských 

obcí na téma Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, elektronizace zadávacího řízení a 
uveřejňovací povinnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. 
 
8/    Nové webové stránky svazku  
Dne 8.4.2019 byly spuštěny nové stránky MR, jsou zde některé terminologické chyby, které 
budou v nejbližším době upraveny poradkyní. 
 
9/    Rozpočtové opatření č. 2/2019 
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2019 (dle přílohy) na příjmy 
52000,- Kč - dotace na poradenskou činnost,  1 768 000,- Kč na financování akce nákup 
kompostérů  a výdaje ve shodné částce 1 820 000,- Kč  
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady. 
 
10/   Diskuse 
Poradce – udělená dotace z Královéhradeckého kraje na poradenskou činnost 
Svazek obdržel dotaci 52 000,- Kč na poradenskou činnost pro obce Královéhradeckého 
kraje. Paní předsedkyně uzavře smlouvu s poskytovatelem. 
ÚKOLY: Poradkyně zajistí povinnou publicitu u uvedeného projektu. 
 
Poradce – záměr prodeje traktoru 
Členské obce diskutovaly nad zveřejněním záměru prodeje traktoru a min. požadovanou 
částkou při prodeji. 
 
Poradce - Kreslené mapy  
obce Vyskeř a Ktová dokončí výrobu letáku, potřebují znát velikost prostoru (počet znaků) 
pro anglický překlad. 
ÚKOLY: Poradkyně se dohodne se společností PS Graf s.r.o. jaká je plocha k využití pro 
překlad do angl. jazyka. 
 
Jan Kozák – zkušenosti s pozemkovým úřadem místně příslušným 
 
Ondřej Havrda – společné školení pro používání křovinořezů v Karlovicích.  
Členské obce nechť se přihlásí u pana starosty, aby se dohodl vhodný termín 
 
Poradce – odchyt toulavých psů  
Členské obce potřebují najít osobu, která by z prostředků svazku absolvovala týdenní odborný 
kurs v Brně (náklad cca 6000,- Kč) a následně zajišťovala na území obcí odchyt a transport 
psů do útulků nebo vhodný útulek, který by vše zajišťoval 
Svazek dále zvažuje zakoupení potřebného vybavení na odchyt i vybudování přechodných 
kotců. 2 kotce mají v Sobotce v technických službách. 
Na příštím zasedání se bude daná problematika dále řešit 
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ÚKOLY: Poradce osloví psí útulek v Jičíně, paní Kubištovou z Lučan či další subjekty, které 
by mohly pro členské obce tyto činnosti zajistit. 
 
11/ Usnesení 
Účast 9 členských obcí  
Shromáždění starostů schvaluje:  
a) Uzavření Smlouvy o zajištění provozu cyklobusů  po Českém ráji na území 
Středočeského kraje v roce 2019 s Dopravním podnikem Kněžmost s.r.o.  
        (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    
b) Úhradu 28 000,- Kč bez DPH jako jednorázového poplatku za vybavení cyklobusu 
držáky na kola na lince IREDO 510, úhrada bude provedena ve dvou ročních splátkách   
        ( 9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    
c) Jmenování paní Bc. Jiřiny Bobkové, Dis. členem správní rady Obecně prospěšné 
společnosti pro Český ráj s účinností od 1.7.2019    (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    
d) rozpočtové opatření č. 2/2019      (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    
e) zřízení účtu u ČNB z důvodu čerpání dotace na nákup kompostérů  z OPŽP 
           (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    
e) přijetí dotace z Královéhradeckého kraje na poradenskou činnost (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    
 
Shromáždění starostů bere na vědomí:  
- uzavření dodatku č. 1 se Sdružením Český ráj na vydání propagace – změna termínu            
- zajištění školení členských obcí na téma zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,     
   elektronizace zadávacího řízení, uveřejňovací povinnosti 
- zveřejnění záměru prodeje traktoru v min. délce 15 dnů 
 
 
12/ Závěr 
125. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,40 hodin. 
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 6. 6. 2019 od 16,30 hod. v obci Troskovice 
v hospůdce U Mamuta čp. 42 
 
 
 
 
……………….....                    ………..…………….                    ……………………      
   Vít Svoboda          Petr Hornig    Vlasta Špačková       
     ověřovatel                                 ověřovatel                           předsedkyně 
 
                     
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 
 


