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ZÁPIS 
z veřejného 127. zasedání (4/2019) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 

dne 18. července 2019 od 16,30 hod. v Karlovicích na OÚ 
 

Přítomni:  presenční listina zástupců členských obcí 
 
Jednání zahájil místopředseda svazku Jaroslav Louda. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci 9 
členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila 
Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Jan Kozák a Petr Hornig (Hlasování: 9 
hlasů ano/0/0).  
 
Program:  
1/    Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj  
2/    Provoz cyklobusů v roce 2019 ( distribuce propagace, průběžné informace o provozu) 
3/   Navržená dotace na nákup techniky z Libereckého kraje (výběrová řízení, uzavření 

veřejnoprávních smluv s obcemi, uzavření smluv s dodavateli) 
4/   Administrace žádosti na nákup kompostérů a štěpkovačů 
5/   Schválení rozpočtového opatření č. 4/2019 
6/    Diskuse 
7/ Usnesení 
8/    Závěr  
 
Hlasování: 9 hlasů ano/0 proti /0 se zdržel 
 
 
1/  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 
  
Kreslené mapy - poradkyně se dohodne se společností PS Graf s.r.o. jaká je plocha k využití 
pro překlad do angl. jazyka. 
     - Ing. Svoboda je na dovolené a doposud se neozval 
 
Zástupci obcí předloží neprodleně dle § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů závěrečný účet MR Český ráj za rok 2018 zastupitelstvům svých obcí. Ze 
zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí. 
Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR. 
Poradce zveřejní schválený závěrečný účet na webových stránkách mikroregionu a členské obce 
zveřejní na úředních deskách svých obcí odkaz, kde schválený závěrečný účet včetně příloh je 
zveřejněn a kde je k nahlédnutí v listinné podobě. Doba zveřejnění – do schválení závěrečného 
účtu za rok 2019, tj. do 06/2020. 
     - postupně plněno 
 
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Sobotka, Vyskeř, Libošovice, Osek, Ktová, Branžež, 
Mladějov 
 
2/    Provoz cyklobusů v roce 2019 (distribuce propagace, průběžné informace o provozu) 
Průběžně je řešena stížnost na nezajištění přepravy cestujících s koly z Jičína z důvodu 
nevyhovujícího autobusu. 
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Distribuce propagace z 90% dokončena. Proběhne opakovaný výlep plakátů v 2 polovice 
července. 
Zástupci členských obcí byli požádáni o průběžnou kontrolu provozu cyklobusů a nahlašování 
všech nesrovnalostí. 
 
Přichází zástupce obce Osek, přítomno 10 zástupců členských obcí 
 
3/   Navržená dotace na nákup techniky z Libereckého kraje (výběrová řízení, 

uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi, uzavření smluv s dodavateli) 
Projekt: Společná technika obcí Mikroregionu Český ráj 
Celkové předpokládané náklady: 1 445 860,- Kč 
Dotace poskytnuta: 700 000,- Kč  
 
Rozsah projektu: 
Traktor  repasovaný       265 000,- Kč 
Traktor repasovaný       320 000,- Kč 
Mulčovač příkopový nesený za traktor    75 000,- Kč 
Kontejner - nástavba na kontejnerový přívěs za traktor do 3,5t na sypké hmoty o objemu 4 – 
7m3         35 000,- Kč 
Radlice zadní za traktor na údržbu chodníků    25 000,- Kč 
rozmetadlo na posyp za traktor      30 000,- Kč 
zadní podkop na traktor               150 000,- Kč 
Zahradní sekací traktor 1ks                 250 000,-Kč 
Motorová pila (5 ks)                   77 480,-Kč 
Křovinořez          13 500,-Kč 
Benzinová sekačka 2ks         25 000,- Kč  
Sekačka vřetenová        40 000,- Kč 
2x  sekačka            19 990,- Kč  
vertikutátor   na kypření půdy                   16 890,- Kč  
zařízení na likvidaci plevele pomocí infračerveného záření 
v kombinaci  s horkým vzduchem včetně ručního přídavného zařízení   103 000,- Kč 

 
Výběrové řízení budou probíhat postupně: 
a)   Samostatně budou výběrová řízení provedena na repasovanou techniku, tj.  na 2 traktory. 
 
Poptávka  na jeden traktor již byla provedena a máme 2 nabídky.  
1) Agrobazar Květinov  -traktor 7245, rok výroby 1988, částka 363 000,- Kč včetně DPH  
2) Tomáš Bednář – traktor 7245, částka 320 000,- Kč včetně DPH. 
Kupní smlouva bude uzavřena s dodavatelem Tomáš Bednář, IČ: 02691001. 
 
Poptávka na druhý traktor bude provedena na podzim, kdy očekáváme větší slevy na 
repasovanou techniku. 
 
b)   Dále bude provedeno v srpnu 2019 společné výběrové řízení na zakoupení zbytku 
techniky.  Termín  otevírání nabídek bude všem obcím Libereckého kraje oznámen, aby se ho 
mohly zúčastnit. 
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Pro spoluúčast na plnění budou s obcemi Libereckého kraje uzavřeny veřejnoprávní smlouvy 
na poskytnutí dotace, výše bude odvozena od požadavků na rozsah využívání techniky, část 
nákladů na nákup techniky bude hrazena  z rozpočtu svazku (zůstatek z minulých let) 
 
Obec  Ktová poskytne dotaci ve výši  55 000,- Kč (neinvestice) 
Obec Hrubá Skála poskytne dotaci ve výši  298 500,- Kč ( 250 000,- Kč investice, 48 500 ,- 
Kč neinvestice) 
Obec  Vyskeř poskytne dotaci ve výši  35 000,- Kč (neinvestice) 
Obec Olešnice poskytne dotaci ve výši  10 000,- Kč (neinvestice) 
Obec Karlovice poskytne dotaci ve výši 88 000,- Kč (neinvestice) 
 
 
4/   Administrace žádosti na nákup kompostérů a štěpkovačů 
Po provedeném výběrovém řízení, kdy členové komise ve složení Vlasta Špačková, Jan Kozák 
a Michal Najman vyhodnotili jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku: 
-  pro část a) Zahradní kompostéry nabídku dodavatele SDO Technika s.r.o., IČ: 29446619 
nabídková cena včetně DPH  1 329 427,00 Kč  
- pro část b) Štěpkovače nabídku dodavatele EVERUM CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ: 
02505061, nabídková cena včetně DPH 663 080,00 Kč  
Předsedkyně svazku uzavřela v uvedenými dodavateli Kupní smlouvy, které jsou zveřejněny 
na profilu zadavatele. 
 
Nyní probíhá plnění. 
 
Uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi  
Zúčastněným obcím byla zaslána žádost o poskytnutí individuální dotace  + dodatek č. 1 na 
zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na nákup kompostérů a štěpkovačů, po schválení v ZO 
jednotlivých členských obcí bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Po obdržení dotace 
z OPŽP bude provedeno vyúčtování veřejnoprávních smluv. 
 
ÚKOLY: Členské obce zveřejní veřejnoprávní smlouvy na svých úředních deskách. 
 
Uzavření smluv o výpůjčkách s občany 
S občany zúčastněných obcí budou uzavřeny smlouvy o výpůjčce a následném darování 
kompostérů.  
ÚKOLY: Poradkyně zašle obcím vzor smlouvy a členské obce si ji doplní. 

Z důvodu značného objemu Smluv o výpůjčce a následném darování s jednotlivými výpůjčiteli 
budou k podpisu uvedených smluv pověřeni starostové členských obcí, v jejichž obci se 
dodávka realizuje.  K pověření nejsou žádné výhrady.  
Členské obce navrhují zmocnit za účelem podpisu Smluv o výpůjčce a následném darování 
domácích zahradních kompostérů s jednotlivými výpůjčiteli v rámci správního území obce 
Vyskeř starostu Jana Kozáka a v rámci správního území obce Hrubá Skála starostu Michala 
Najmana. 
 
5/   Schválení rozpočtového opatření č. 4/2019 
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2019 (příloha zápisu) v tomto 
rozsahu: 
PŘÍJMY celkem:        + 991.007,- Kč                                                                                                                
VÝDAJE celkem:       + 532.450,- Kč                                                                                                                      
FINANCOVÁNÍ:        + 458.557,- Kč 
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ÚKOLY:  
Poradce zveřejní schválené rozpočtové opatření na webových stránkách mikroregionu a 
členské obce zveřejní na úředních deskách svých obcí odkaz, kde schválený schválené 
rozpočtové opatření je zveřejněno a kde je k nahlédnutí v listinné podobě. Doba zveřejnění – 
do schválení rozpočtu na rok 2020, tj. do 03/2020. 
 
6/   Diskuse 
Kacanovy – žádost o převedení radaru obci Kacanovy pořízeného v roce 2009 svazkem 
Drobný hmotný majetek byl zakoupen svazkem v roce 2019. Jednalo se o panel IPR 10 v 
hodnotě 39 984,- Kč včetně DPH, dále o světelný panel IPR-EXD  v hodnotě 31 892,- Kč a o 
maketu kamery, modul historie a  bloutooth přenos v celkové hodnotě 13 090,- Kč 
Členské obce nemají výhrady k uzavření Darovací smlouvy a následnému vyřazení radaru 
z majetku svazku. 

Poradce – přezkoumání hospodaření svazku 
Přezkoumání hospodaření MR Český ráj se uskuteční Krajským úřadem Libereckého kraje 
dne  14.8.2019. 
 
 
7/ Usnesení 
Účast 10 členských obcí  
Shromáždění starostů schvaluje:  
a) uzavření Kupní smlouvy na nákup traktoru  Zetor 7245 s dodavatelem Tomáš Bednář, IČ: 
02691001 za částku 320 000,- Kč včetně DPH.             (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel) 
 
b) zmocnění za účelem podpisu Smluv o výpůjčce a následném darování domácích zahradních 
kompostérů s jednotlivými výpůjčiteli v rámci správního území obce Vyskeř starostu Jana 
Kozáka a v rámci správního území obce Hrubá Skála starostu Michala Najmana. 
              (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel) 
c) rozpočtové opatření č. 4/2019                             (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    
 
d) uzavření darovací smlouvy s Obcí Kacanovy, IČ: 00275816 na drobný hmotný majetek 
(radar a přídavná zařízení) v celkové hodnotě 84 966,- Kč      (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)   
 
e) vyřazení majetku - radar IPR10 a přídavných zařízení v celkové hodnotě  84 966,- Kč 
z majetku Mikroregionu Český ráj    (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)   
 
 
Shromáždění starostů bere na vědomí:  
- uzavření Kupních smluv na základě usnesení shromáždění starostů č. 11g ze dne  6.6.2019  
s dodavatelem SDO Technika s.r.o., IČ: 29446619 na nákup kompostérů (smluvní cena včetně 
DPH  1 329 427,00 Kč) a s dodavatelem EVERUM CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ: 02505061 
na nákup 2 ks štěpkovačů (smluvní cena včetně DPH 663 080,00 Kč ) 
 
 
8/ Závěr 
127. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,00  hodin. 
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 12.9.2019 od 16,30 hod. v obci Libošovice 
v Hotelu Podkost. 
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……………….....                    ………..…………….                    ……………………      
 Jan Kozák          Petr Hornig                Vlasta Špačková       
     ověřovatel                                 ověřovatel                           předsedkyně 
                    
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 


