Zápis ze 115. zasedání MR Český ráj – 3/2017

ZÁPIS
z veřejného 115. zasedání (3/2017) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného dne
15. června 2017 v Pensionu Vyskeř, obec Vyskeř
Přítomni: viz. presenční listina
Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni
zástupci 9 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována
paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli schváleni pan Jan Kozák a pan Michal
Nožička, DiS. (9 hlasů ano).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
2/ Provoz cyklobusů v roce 2017 – schválení smlouvy s Dopravním podnikem Kněžmost s,r,o,,
schválení Smlouvy na poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem, distribuce vydané
propagace
3/ Kreslené mapy – informace o průběhu realizace
4/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2016
5/ Schválení závěrečného účtu MR Český ráj za rok 2016
6/ Integrovaný projekt svazku – informace
7/ Rozpočtové opatření č. 3/2017
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr
Program byl doplněn o bod č. 7/.
Program jednání byl schválen 9 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
Poradce dohodne s Královéhradeckým krajem, zda i v letošním roce bude mikroregion
objednávat u dopravce Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. provoz hnědé linky, v případě že bude
tento požadavek, na další zasedání svazku bude předložen návrh smlouvy.
Poradce na příští zasedání předloží návrh smlouvy na provoz hnědé linky Mladá Boleslav Sobotka v roce 2017 po Středočeském kraji.
- splněno, smlouva je předložena ke schválení
Poradkyně zajistí zveřejnění schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 na webových stránkách a
členským obcím zašle zprávu o zveřejnění rozpočtového opatření včetně možnosti nahlédnutí do
listinné podoby.
- splněno
2/ Provoz cyklobusů v roce 2017 – schválení smlouvy s Dopravním podnikem Kněžmost
s.r.o., schválení Smlouvy na poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem, distribuce
vydané propagace
Královéhradeckým krajem byla předložena žádost o poskytnutí individuální dotace na zajištění
provozu cyklobusové dopravy v turistickém regionu Český ráj na rok 2017 ve výši 41 000,- Kč.
Jedná se o meziroční navýšení o 5 900,- Kč
Odůvodnění zvýšení žádosti o dotaci, které poskytl Královéhradecký kraj:
Proti roku 2016 ovlivňují v roce 2017 prokazatelnou ztrátu následující skutečnosti:
1. Tržby v roce 2016 (odhad / skutečnost)
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2.
3.
4.
5.

Smlouvy od 1. 1. 2017 – nové nabídky dopravců
Vícenáklady za mzdy řidičů od 1. 1. 2017 (změna nařízení vlády)
Mezikrajské objednávky (objednává u dopravce cizí kraj)
Snížení rozsahu dotovaných KM (začátek 3. 6. 2017)

1.

Tržby v roce 2016 (odhad / skutečnost)

Tento parametr ovlivňoval výši prokazatelné ztráty již v přechozích letech a myslíme si, že se
jedná o zohlednění nejen využití autobusů, ale i snahy jednotlivých svazků zlepšovat svou
propagaci. Například odhad tržeb pro rok 2016 byl v Českém ráji předpokládán ve výši cca
97 tis. Kč, skutečnost však na některých linkách byla nižší a proto pro rok 2017 již je
odhadována výše tržeb dle výsledků z roku 2016 v celkové výši cca 82 tis. Kč.
2. Smlouvy od 1. 1. 2017 – nové nabídky dopravců
Bohužel dlouhodobě držené ceny 30,39 Kč/km (cyklobus bez vleku) a 32,39 (cyklobus
s vlekem), případně u turistické linky 640034 (17,42 Kč/km a 15,10 Kč/km) doznaly s nutností
uzavřít nové smlouvy s dopravci několika změn. Dopravci nabídly v rámci jednacího řízení
bez uveřejnění sice srovnatelné ceny u některých dokonce nižší (od 29,45 Kč/km – 32,57
Kč/km), ale v podmínkách smlouvy dojednali každoroční indexaci ceny. V roce 2017 došlo
k indexaci ceny dopravního výkonu pouze indexem mezd, v dalším roce (2018) nás čeká ještě
indexace pohonných hmot a indexování oprav a přímých nákladů.
3. Vícenáklady za mzdy řidičů od 1. 1. 2017 (změna nařízení vlády)
Změnou nařízení vlády od 1. 1. 2017 bohužel došlo k avizovaným skokovým navýšením mezd
řidičů, které se náš kraj zavázal kompenzovat. Z rozpočtu kraje je v současné době plánováno
pro celý kraj s cca téměř 50 mil. Kč, které by měly pokrýt nejen nárůst hodinové mzdy řidičů,
ale také nárůst nákladů při čekání a při přípatku za ztížené pracovní podmínky. Z prvních
několika měsíců jsme vyhodnotili, že vícenáklad u dopravců zajišťujících cyklobusy se
pohybují v průměru 3 Kč/km.
4. Mezikrajské objednávky (objednává u dopravce cizí kraj)
V rámci přípravy výběrového řízení náš kraj uzavřel s okolními kraji dohodu o vzájemné
objednávce. Některé cyklobusové spoje tak za nás objednává kraj Liberecký, Pardubický i
Středočeský. V rámci dohody jsme se zavázali akceptovat cenu sousedního kraje (i on
akceptuje cenu naši). Některé kraje mají cenu dopravního výkonu vyšší a tak ovlivní i naši
nákladovou cenu.
5. Snížení rozsahu dotovaných KM (začátek 3. 6. 2017)
Pozitivním faktorem, který udržel odhad prokazatelné ztráty pod 3,5 mil.Kč je zkrácení
rozsahu (menší četnost spojů), začátku sezóny od 3. 6. 2017.
Výsledná tabulka rozdělení příspěvku pro jednotlivé svazky (porovnání s předchozím rokem):

Krkonoše
Branka
Mikroregion
Český ráj

% podíl
PZ
-897 069,62 25,75%
-692 712,18 19,89%

výše příspěvku výše příspěvku
dle PZ v roce
dle PZ pro rok
2016
2017
-89 706,96 Kč
79 300,00 Kč
90 100,00 Kč
-69 271,22 Kč
55 900,00 Kč
69 600,00 Kč

-407 203,62

-40 720,36 Kč

11,69%
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Euroregion
Glacensis
Celkem

-1 486 382,92 42,67% -148 638,29 Kč
-3 483 368,34 100,00%

149 300,00 Kč
350 000,00 Kč

129 700,00 Kč
300 000,00 Kč

Shrnutím lze konstatovat, že předpokládáme navýšení prokazatelné ztráty o cca 500 tis. Kč na
cca 3,5 mil. Kč (v předchozích letech jsme plánovali vždy s částkou 3 mil. Kč). Přistoupili
jsme proto k navýšení příspěvku ze strany svazků o 50 tis. Kč na 350 tis. Kč. Věříme, že z Vaší
strany se podaří navrhované navýšení akceptovat a společně tak zachováme současný rozsah
cyklobusových spojů nejen v letošním roce, ale i v letech následujících.
Členské obce nemají výhrady k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění
provozu cyklobusové dopravy v turistickém regionu Český ráj na rok 2017 s Královéhradeckým
krajem.
Smlouva s Dopravním podnikem Kněžmost s.r.o. na provoz hnědé trasy po Středočeském kraji –
smlouva byla předsedkyní uzavřena dne 6.6.2017 a zveřejněna na registru smluv. Cena za výkon
byla zvýšena na 22,30 Kč za ujetý km.
O zahájením provozu cyklobusů byli občané informováni prostřednictvím Českého rozhlasu.
Distribuce vydané propagace
Distribuce byla zahájena, výlep plakátů již. Kdo bude mít zájem o kapesní jízdní řády či plakáty
bude kontaktovat pana Lásku, tel.č. 602 104 700.
V současné době je aktivní propagace prostřednictvím PPC reklamy.
Uzavírka na Troskovice přes VidlákZ důvodu uzavírky bude v platnosti výlukové opatření:
Do 3.9.2017 nepojede červená linka přes zastávku Hrubá Skála, Vidlák - spoje budou odkloněny
přes Borek.
Úplná uzavírka na silnici III/28115 v obci Troskovice a Hrubá Skála je povolena až do
21.8.2019. Stavební práce by měly být ukončeny do 14.8.2017.

3/ Kreslené mapy – informace o průběhu realizace
Nyní dochází ke konečnému odsouhlasení společného vzhledu map a propagačních materiálů.
Pan Franko (tel.č. 777 275 415) z tiskárny PS-GRAPH Jičín bude individuálně kontaktovat
všechny obce, až bude mít jejich konkrétní mapu a propagační leták připravenou k odsouhlasení.
Obce při jednání ve společnosti PS-GRAPH Ing. Petr Svoboda, Havlíčkova 194, Jičín nahlásí
požadované počty map a propagačních letáků.
Tisk map a propagačních materiálů včetně nákladů na grafické práce si již uhradí obce
samostatně.

4/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2016
Orgánem pro schválení účetní závěrky byl předložen členským obcím Protokol o schvalování
účetní závěrky za rok 2016.
Členské obce nemají k tomuto dokumentu žádné výhrady.
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5/ Schválení závěrečného účtu MR Český ráj za rok 2016
Závěrečný účet MR Český ráj za rok 2016 byl všem obcím včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Český ráj za rok 2016 rozeslán.
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Kacanovy a Olešnice
Vzhledem k tomu, že mikroregion a všechny členské obce mikroregionu v souladu s platnými
stanovami svazku vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů před jeho projednáním, je možné
ho schválit.
Žádné připomínky obcemi ani občany členských obcí nebyly vzneseny.
ÚKOLY:
Zástupci obcí předloží neprodleně dle § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů závěrečný účet MR Český ráj za rok 2016 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 2017, tj. do 06/2018.
6/ Integrovaný projekt svazku – informace
Projekt: Oprava místních komunikací v MR ČESKÝ RÁJ
Celkový náklad: 1 384 027,- Kč včetně DPH
Požadovaná dotace 50% činí 692 013,- Kč včetně DPH
Projektu se zůčastní obce Vyskeř, Kacanovy a Karlovice.
Dne 22.6.2017 bude zasedat výbor pro ŽP, který navrhne k udělení dotací konkrétní projekty.
Pokud výbor navrhne dotaci na uvedený projekt, budou osloveny obce k zaslání rozpočtů
použitelných pro výběrové řízení a potencionálních dodavatelů, kteří budou osloveni. Výběrové
řízení bude rozděleno na samostatné části po obcích.
ÚKOLY:
Obcím, v případě udělení dotace, bude předána žádost o individuální dotaci ve výši 100%
předpokládaných zdrojů – obce do konce srpna (září) schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu,
kterou následně zveřejní na úřední desku obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (pro
schválení dotace mikroregionu musí mít obce schválené rozpočtové opatření), poradkyni obce
zašlou 2 fotografie před zahájením plnění.
7/ Rozpočtové opatření č. 3/2017
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření (viz. příloha) na příjmy 305 000,- Kč,
výdaje 305 000,- Kč. Rozpočtové opatření reaguje na příjem dotací z Královéhradeckého kraje a
a dotací od měst a obcí na provoz cyklobusů.
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
8/ Diskuse
Poradce – udělení dotace z Královéhradeckého kraje na poradenskou činnost
Královéhradecký kraj udělil mikroregionu dotaci ve výši 30 000,- na projekt ,,Náklady na
poradce“. Dotace bude použita na úhradu nákladů spojených s poradenstvím členským obcím
svazku, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje
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Poradce – aktuální dotace
Dotace Ministerstva zemědělství – Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací
Oblasti podpory:
• opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody - propojování a
rozšiřování vodárenských soustav, její zdrojové posilování, včetně posilování akumulace
pitné vody
• výstavba vodovodů vč. vodárenských objektů pro min. 50 obyvatel
• výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody
• výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace ČOV pro min. 50 obyvatel
• výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě spojenou s výstavbou ČOV
• dostavba kanalizačních systémů pro min. 50 obyvatel (vody musí být dále čištěny na již
existující ČOV)
• odstranění volných výustí realizací kompletního opatření řešícího odkanalizování spojené
s výstavbou ČOV
Max. uznatelné náklady: na 1 trvale nahlášeného obyvatele nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u
vodovodů a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací
Lhůta pro podání žádostí: 31.srpna 2017 do 15,00 hod.
Státní fond životního prostředí
Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie
Uznatelné výdaje:
• zateplení obvodového pláště budovy
• výměna a renovace otvorových výplní
• instalace fotovoltaického systému
• instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo přípravu TUV
• realizace systémů využívající odpadní teplo
• výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu TUV (na fosilní paliva, el. energii) za
účinné zdroje využívající např. biomasu, tepelná čerpadla, kotle na zemní plyn,…
Konečná lhůta pro příjem žádostí je 29.9.2017.
Výše dotace se pohybuje od 35% do 70% uznatelných nákladů. Závisí např. na % výši uspořené
celkové energie, součinitelích prostupu tepla, či zda je realizováno samostatné opatření výměny
zdroje tepla nebo je instalován i systém nuceného větrání s rekuperaci odpadního tepla.
Poradce – od 1.10.2016 povinnost uveřejňování skutečně uhrazené ceny i pro smlouvy nad 500
tis. Kč do 2,0 mil. Kč služby a dodávky a 6,0 mil. Kč stav. práce
§ 219 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
1/smlouva na veřejnou zakázku:
celé znění smlouvy, tj. včetně příloh
všechny změny a dodatky
do 15 dnů od uzavření
kromě utajovaných informací a osobních údajů
nevztahuje se na:
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smlouvy na VZMR ≤ 500 tis. Kč bez DPH!
smlouvy uzavřené dle výjimek pro „utajované“ informace a zpravodajskými
službami
smlouvy uveřejněné dle jiného předpisu (z.č. 340/2015 Sb. o registru smluv – od
1. 7. 2016)
2/Výše skutečně uhrazené ceny (celkem nebo v daném roce)
a) do 3 měsíců od splnění smlouvy
b) pokud plnění smlouvy je delší než jeden kalendářní rok (např. od 26.10.2016 2.5.2017) potom do 31.3. uhrazenou cenu za uplynulý rok a do 3 měsíců od splnění
smlouvy cenu uhrazenou v daném roce
- způsob uveřejňování (§17 vyhl.č. 168/2016 Sb.)
Paní Špačková - na Sdružení Český ráj jsou k vyzvednutí Turistické noviny. V případě zájmu
kontaktujte paní Rakoušovou na tel. čísle:739 611 608.
9/ Usnesení
Účast 9 členských obcí
Shromáždění starostů schvaluje:
a) uzavření Smlouvy s Královéhradeckým krajem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti (cyklobusy) ve výši 41 000,- Kč
(9 hlasů ano)
b) celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj za rok 2016
s vyjádřením: bez výhrad
(9 hlasů ano)
c) uzavření smlouvy na poskytnutí dotace projekt ,,Náklady na poradce“ s Královéhradeckým
krajem
(9 hlasů ano)

Shromáždění starostů bere na vědomí:
- schválenou účetní závěrku MR Český ráj za rok 2016
Shromáždění starostů neschvaluje:
- žádný bod zasedání
10/ Závěr
115. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 18,45 hodin.
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 7.9.2017 od 16,30 hod. v obci Kacanovy
v Hotelu Králíček.

……………….....
Jan Kozák
ověřovatel

………..…………….
Michal Nožička, DiS.
ověřovatel

.………………………
Vlasta Špačková
předsedkyně

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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