Zápis ze 116. zasedání MR Český ráj – 4/2017

ZÁPIS
z veřejného 116. zasedání (4/2017) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného dne
7. září 2017 v hotelu Králíček obec Kacanovy
Přítomni: viz. presenční listina
Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni
zástupci 10 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována
paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli schváleni pan Mgr. Ondřej Havrda a
paní Jiřina Bobková, DiS. (10 hlasů ano).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
2/ Informace o provozu cyklobusů v roce 2017 (úhrada příspěvků partnerských obcí, průběžné
vyhodnocení provozu cyklobusů, ukončení provozu, stížnosti cestujících)
3/ Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na roky 2019-2021
4/ Kreslené mapy – informace o průběhu realizace
5/ Rozpočtové opatření č. 4/2017
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr
Program jednání byl schválen 10 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
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.
- postupně plněno
Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR.
- vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Kacanovy, Olešnice, Osek,
Mladějov, Troskovice, Hrubá Skála, Libošovice, Karlovice
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.
- splněno
Obcím, v případě udělení dotace na projekt ,,Oprava místních komunikací v MR ČESKÝ RÁJ“,
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.
- dotace nebyla udělena
2/ Informace o provozu cyklobusů v roce 2017 (úhrada příspěvků partnerských obcí,
průběžné vyhodnocení provozu cyklobusů, ukončení provozu, stížnosti cestujících)
Provoz cyklobusů byl ukončen dne 3.9.2017.
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Dle průběžného přehledu cestujících a kol, který máme k datu 27.8.2017, na linkách BUS Line
došlo k mírnému poklesu cestujících oproti roku 2016.
2017
2016
Trasa/
přepravené osoby
Kola
Osoby
Kola
červená 5274
87
5798
140
Žlutá 2019
99
2487
68
modra1047
100
1227
142
zelená1372
313
1479
413
Celkem bez hnědé linky
9712
599
10991
763
Hnědá
2745
93

V průběhu provozu byly řešeny 3 stížnosti na provoz cyklobusů, z toho jedna včetně na chování
řidiče, které byly vyřešeny s dopravcem BUS Line, s.r.o.
Byla provedena kontrola úhrady příspěvku jednotlivých partnerů projektu - doposud neprovedly
úhradu 3 obce. Poradce již požádal o úhradu.
PPC reklama byla ukončena - výsledky byly předloženy obcím.
Nyní bude jednáno s Libereckým krajem o uzavření smlouvy na úhradu nákladů za ztrátu
z provozu na Libereckém kraji. Mikroregion uhradí částku, která bude přesahovat ztrátu nad 300
tis. Kč. Předsedkyně je oprávněna tuto smlouvu uzavřít.
Plánované uzavírky na rok 2018:
Uzavírka komunikace č. III/2828 mezi Sedmihorkami (od Evenu) směr na Radostnou pod
Kozákovem,
V letech 2018 – 2019 je plánována uzavírka komunikace č. III/281 mezi Sobotkou, Mladějovem
a Újezdem pod Troskami.
Hrubá Skála požaduje v příštím roce zaslat jízdní řády v el. podobě na facebookové stránky.
ÚKOLY:
Poradce připraví vyúčtování veřejnoprávních smluv pro jednotlivé obce dle zák. č. 250/2000Sb.,
v platném znění.
Závěrečná zpráva bude vyhotovena do 31.10.2017.
3/ Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na roky 2019-2021
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a jejich dodatků musí být návrh
rozpočtu MR Český ráj vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí.
Návrh vkladů členských obcí:
Sobotka
38 000,Hrubá Skála 38 000,Karlovice
38 000,Mladějov
38 000,Libošovice
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Vyskeř

35 000,-

Kacanovy
Ktová
Osek
Olešnice
Troskovice

32 000,32 000,32 000,32 000,32 000,-

Úhrada obce Újezd pod Troskami ve výši 1 288,- Kč, která používá doménu craj.cz pro svůj
e-mail.
Uvedenými vklady je navržen rozpočet s příjmy 383 288,- Kč + 2 000,- Kč úroků ze zůstatku na
účtu.
Rozbor nákladů (výdajů):
16 288,- Kč
webové stránky (11 obcí) + Újezd pod Troskami
26 000,- Kč
poradce na jednu obec/11 + dotace KHK kraj
25 000,- Kč
náklad na účetnictví svazku
Zbylé příjmy – členské příspěvky budou vynaloženy na běžné výdaje svazku (limit předsedy
svazku, společné projekty)
ÚKOLY: Poradce zpracuje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2018 v příjmech i ve výdajích na
částku 385 288,- Kč a zašle ho elektronicky členských obcím. Členské obce zajistí vyvěšení
„Návrhu rozpočtu MR Český ráj na rok 2018“ na úředních deskách obcí po dobu 15 dnů. Na další
zasedání ho přinesou k archivaci.
Dále byl předložen Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 je zpracovaný dle § 3 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
- členské obce k němu nemají výhrady, návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude také řádně
zveřejněn
rok 2019
příjmy:
náklady na poradce
320 tis. Kč
náklady na provoz a režii
42 tis. Kč
www stránky, antivirová
a antismapová ochrana
15 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
provozování turistických autobusů
400 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
200 tis. Kč
výdaje: náklady na poradce
náklady na provoz a režii
www stránky, antivirová
a antismapová ochrana
provozování turistických autobusů
integrovaný projekt Mikroregionu

320 tis. Kč
42 tis. Kč
15 tis. Kč
400 tis. Kč
200 tis. Kč

rok 2020
příjmy:
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náklady na poradce
320 tis. Kč
náklady na provoz a režii
50 tis. Kč
(antivirová a antismapová ochrana)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
provozování turistických autobusů
500 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
400 tis. Kč
výdaje: náklady na poradce
náklady na provoz a režii
provozování turistických autobusů
integrovaný projekt Mikroregionu
rok 2021
příjmy:
náklady na poradce
náklady na provoz a režii
www stránky, antivirová
a antismapová ochrana

320 tis. Kč
50 tis. Kč
500 tis. Kč
400 tis. Kč

325 tis. Kč
42 tis. Kč
15 tis. Kč

předpokládané aktivity financované dotacemi:
provozování turistických autobusů
600 tis. Kč
integrovaný projekt Mikroregionu
500 tis. Kč
výdaje: náklady na poradce
náklady na provoz a režii
www stránky, antivirová
a antismapová ochrana
provozování turistických autobusů
integrovaný projekt Mikroregionu

325 tis. Kč
42 tis. Kč
15 tis. Kč
600 tis. Kč
500 tis. Kč

4/ Kreslené mapy – informace o průběhu realizace
Náklady PS-Graf s.r.o.
PS Graf s.r.o. vyčíslil náklady za vzorové mapy k jednání, skeny kreslených map pro
obce ve výši 13 000,- Kč bez DPH – 15 730,- Kč
-z toho bylo dohodnuto snížení částky při společných jednání na 400,-Kč/ hod. tj. o 200,Kč níže a zvýšení nákladů ve výši 2x 600,- Kč za sken mapy pro obce Mladějov a
Olešnice, celkově odsouhlasená částka: 13 500,- Kč bez DPH.
ÚKOLY:
Obce nahlásí přesný rozsah kontakt na obec, který chtějí mít uvedený na informačním
materiálu, v QR kódu bude vazba na webové stránky obce.
5/ Rozpočtové opatření č. 4
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření příjmy celkem: -1 993 000,- Kč, výdaje:
-1 976 000,- Kč a financování -17 000,- Kč.( viz. příloha)
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
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6/ Diskuse
Poradce – audit svazku
Dne 11.9.2017 proběhne dílčí přezkoumání hospodaření svazku. – dodat závěrečné účty.
Poradce – dotace v oblasti odpadů z Libereckého kraje
Dne 1.8.2017 byl vyhlášen DT 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Podporované oblasti:
-aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace
předcházení vzniku odpadů
- vznik, provoz RE-USE center v obcích,
-pořízení domácích kompostérů,
- zpevnění ploch, vybudování kontejnerových stání pro kontejnery/nádoby na využitelné složky
komunálního odpadu nebo výrobky k opětovnému
použití nebo ke zpětnému odběru,
- zlepšení provozu zařízení (provozovaných) k využití bioodpadů z údržby zeleně
T podání žádosti:14. září až 10. října 2017 do 14.00 hod.
Min. dotace 50 000,- Kč a max. 120 000,- Kč, dotace max. 70% nákladů
Obce Olešnice a Sobotka – u Humprechtu potřebují vyměnit velkoformátové mapy, které byly
osazeny SCHKO Český ráj
ÚKOLY: Poradce požádá SCHKO Český ráj, zda to je možné.
Kreslené mapy – členské obce se informovaly, že některé uzavírají smlouvu se soukromým
subjektem na vytvoření kreslené mapy Libereckého kraje.
koly: Poradce podá členským obcím zprávu, zda do uvedeného projektu vstoupí i Město Turnov.
7/ Usnesení
Účast 10 členských obcí
Shromáždění starostů schvaluje:
a) uzavření smlouvy s Libereckým krajem na úhradu ztráty z provozu cyklobusů v roce 2017
(10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
b) úhradu nákladů za služby spojené s realizací kreslených map ve výši 13 500,- Kč bez DPH
společnosti PS Graf s.r.o.
(10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
c) uzavření DPP na překlad textu v propagačních materiálech do anglického jazyka
(10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
d ) rozpočtové opatření č. 4/2017
(10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
Shromáždění starostů bere na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2019-2021
Shromáždění starostů neschvaluje:
- žádný bod zasedání
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8/ Závěr
116. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,10. hodin.
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 9.11.2017 od 16,30 hod. v obci Karlovice
v Motorestu v Radvánovicích.

……………….....
Mgr. Ondřej Havrda
ověřovatel

………..…………….
Jiřina Bobková, DiS.
ověřovatel

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

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

Strana 6 (celkem 6)

