Zápis ze 117. zasedání MR Český ráj – 5/2017

ZÁPIS
z veřejného 117. zasedání (5/2017) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného
dne 16. listopadu 2017 v obci Karlovice, v motorestu Na Zavadilce v Radvánovicích
Přítomni: viz. presenční listina
Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni
zástupci 8 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována
paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli schváleni pan Jan Kozák a paní Jitka
Šimková (8 hlasů ano).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
2/ Závěrečná zpráva cyklobusy 2017, provoz cyklobusů v roce 2018
3/ Schválení rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021
4/ Náklady obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2017
5/ Stanovení režijních nákladů na rok 2018
6/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2018
7/ Schválení plánu inventur a činnost inventarizační komise v roce 2017
8/ Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregion Český ráj
9/ Zpráva o činnosti revizní skupiny v roce 2017 - kontrola svazku a OPS pro Český ráj
10/ Volba členů revizní skupiny
11/ Rozpočtové opatření č. 5/2017
12/ Kreslené mapy
13/ Problematika zmocněnce pro ochranu osobních údajů
14/ Vyhlášené dotace pro obce
15/ Diskuse
16/ Usnesení
17/ Závěr
Program upraven v bodě 13.
Program jednání byl schválen 8 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, Ktová,
Vyskeř
Poradce připraví vyúčtování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na cyklobusy pro
jednotlivé obce dle zák. č. 250/2000Sb., v platném znění.
Závěrečná zpráva bude vyhotovena do 31.10.2017.
- splněno, předloženo členským obcím
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
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rozpočtu MR Český ráj na rok 2018“ na úředních deskách obcí po dobu 15 dnů. Na další
zasedání ho přinesou k archivaci.
- splněno
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.
-nesplněno
Obce Olešnice a Sobotka – u Humprechtu potřebují vyměnit velkoformátové mapy, které byly
osazeny SCHKO Český ráj
Poradce požádá SCHKO Český ráj, zda to je možné.
-14.9.2017 jsem zaslala na uvedené obce požadavek o
zaslání fotografií, kontaktní osoba Eliška Riegerová na SCHKO Český ráj
2/ Závěrečná zpráva cyklobusy 2017, provoz cyklobusů v roce 2018
Na ztrátu z provozu na území Libereckého kraje, která přesáhla částku 300 tis. Kč, byla
uzavřena smlouva s Libereckým krajem ve výši 29 117,- Kč. Částka byla odeslána na účet
Libereckého kraje.
Závěrečná zpráva byla vypracována k datu 30.10.2017 a je předložena obcím ke shlédnutí, pro
všechny partnery projektu bude uveřejněna na webu svazku.
Finanční souvislosti:
Výdaje
Výdaje na zajištění projektu činí do 31.10.2017: 322 547,59 Kč
(výdaje na zajištění projektu v minulých letech – 2016: 352 702,- Kč, 2015: 331 461,- Kč,
2014: 355 535,- Kč)
V těchto nákladech je zahrnuta finanční ztráta z provozu dopravců, výroba propagačních
materiálů včetně grafického zpracování, organizační a koordinační činnost, administrace
projektu a účetní práce spojené s projektem.
Z toho:
Náklady na ztrátu dopravců:
• DP Kněžmost s.r.o.

92 993,59 Kč (náklady na ztrátu ve Středočeském kraji byly uhrazeny
z dotací poskytnutých partnerskými městy a obcemi: Turnov 40 000,Kč, Mnichovo Hradiště 12 000,- Kč, Kosmonosy 12 000,- Kč,
Kněžmost 6 000,- Kč, Karlovice 6 000,- Kč, Rovensko p. Troskami
6 000,- Kč, Boseň 3 000,- Kč, Vyskeř 3 000,- Kč, Hrubá Skála 3 000,Kč, Branžež 1 000,- Kč, Olešnice 993,59 Kč

• BusLine a.s.

29 117,- Kč (náklady na ztrátu v Libereckém kraji byly uhrazeny z
dotací poskytnutých partnerskými městy a obcemi: Semily 12 000,Kč, Malá Skála 6 000,- Kč, Koberovy 6 000,- Kč, Radostná pod
Kozákovem 3 000,- Kč, Kacanovy 1 000,- Kč, Rakousy 1 000,- Kč,
Troskovice 117,- Kč

• BusLine a.s.

41 000,- Kč (náklady na ztrátu v Královéhradeckém kraji byly uhrazeny
z dotace poskytnuté partnerským městem Jičín 40 000,- Kč a obcí
Jinolice 1 000,- Kč
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Náklady na propagaci:
•

Sdružení Český ráj

98 400,- Kč (náklady na propagaci byly uhrazeny z dotace
Královéhradeckého kraje ve výši 64 000,- Kč (17RRD06-0003) a z dotací
poskytnutých partnerskými městy a obcemi: Sobotka 9 000,- Kč, Mírová
pod Kozákovem 6 000,- Kč, Libuň 6 000,- Kč, Chuchelna 4 400,- Kč,
Libošovice 3 000,- Kč, Mladějov 3 000,- Kč, Újezd p. Troskami 3 000,Kč. (Náklady na propagaci v minulých letech - 2016: 95 049,- Kč, 2015:
93 500,- Kč, 2014: 93 700,- Kč)

V letošním roce byla realizována propagace cyklobusů formou:
1/ tištěných plakátů s jízdními řády (20 000,- Kč)
2/ tištěných kapesních jízdních řádů (35 000,- Kč)
3/ PPC reklamou (38 200,- Kč)
4/ tištěná reklama v letáku Hrady a zámky (5 200,- Kč)
Distribuce všech propagačních materiálů probíhala pouze zdarma. Propagace byla hrazena
z dotací partnerských měst a obcí a dotace Královéhradeckého kraje
Náklady na organizaci a propagaci projektu:
• Luděk Láska

46 000,- Kč (náklady na organizaci a koordinaci projektu byly uhrazeny
z dotací poskytnutých partnerskými městy a obcemi: Mladá Boleslav 5 000,- Kč,
Všeň 3 000,- Kč, Holín 3 000,- Kč, Chuchelna 1 600,- Kč, Troskovice 883,- Kč,
Olešnice 6,41 Kč.
Zbývající částku 32 510,59 Kč uhradí Mikroregion Český ráj ze sdružených
prostředků z minulých let.

Ostatní náklady
• účetnictví

14 000,- Kč (náklady na vedení účetnictví uhradí Mikroregion Český ráj ze
sdružených prostředků z minulých let)
• poplatky bance 1 037,- Kč (do 10/2017, poplatky bance uhradil Mikroregion Český ráj ze
sdružených prostředků z minulých let)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy
Celkové příjmy projektu činí: 275 000,- Kč
(příjmy z projektu v minulých letech – 2016: 305 354,- Kč, 2015: 307 863,- Kč, 2014: 346 076,- Kč)
Z toho:
Dotace Královéhradecký kraj:

64 000,- Kč (pouze na propagaci)

Spoluúčast měst a obcí:

211 000,- Kč

Z účtu svazku nad rámec příjmů bylo vyplaceno 47.547,59 Kč, zůstatek 10/2017
159 260,59 Kč.
V letošním roce bude dále uhrazen doplatek za organizaci projektu ve výši 22 000,- Kč, na
aktivity cyklobusů v dalších letech zbývá částka cca 135 000,- Kč.
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ÚKOLY:
Vzhledem k účetnímu zůstatku poradce vypracuje analýzu dané aktivity za předcházející roky,
která bude zaslána partnerským obcím se žádostí o navýšení příspěvku v dalších letech na
cyklobusy.
Vývoj počtu přepravených osob a kol:
2017

2016

Osoby Kola
670391
630392
670591
670592
260626

5559
2136
1145
1523
2745
13 108

88
103
114
389
93
787

2015

2014

2013

Osoby
Kola
Osoby
Kola
Osoby
Kola Osoby
Kola
5798
140
5433
163
6319
120
5339
153
2487
68
2219
98
2660
60
2350
141
1227
142
1482
135
1495
109
1278
149
1479
413
1447
294
1582
268
1542
337
2740
85
2443
96
13 731
848
13 024
786
12056
557
10509
780

Dne 28.11.2017 se uskuteční setkání ohledně cyklobusů na krajském úřadě Královéhradeckého
kraje.
Za MR Český ráj bude přítomna předsedkyně svazku paní Špačková a poradce.
Cyklobusy v roce 2018:
Zástupci členských obcí navrhly v roce 2018 následující formu propagace: tištěné plakáty
s jízdními řády, tištěné kapesní jízdní řády a PPC reklamu.
Do výběrového řízení na propagaci bude dále zahrnut požadavek na tisk plakátů barvou, která
bude odolnější vůči slunečnímu záření.
Navrhovaný provoz bude dohodnut při jednání na Královéhradeckém kraji.
Propagace na rok 2018 – návrh Sdružení Český ráj:
-katalog turistické nabídky ke stezce Greenway Jizera, jehož prostřednictvím bude
prezentován celý koridor řeky Jizery jako oblasti s bohatou nabídkou pro aktivní dovolenou.
- náklad 50.000 ks a distribuce zdarma
Dohoda obcí: Svazek obcí vzhledem k účetnímu zůstatku nebude danou aktivitu finančně
podporovat.
3/ Schválení rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a jejich dodatků musí být návrhy
rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu MR Český ráj vyvěšeny po dobu 15 dnů před
zahájením projednávání na úředních deskách členských obcí. Rozpočet byl zveřejněn
vyrovnaný, příjmy 385.288,- Kč, a výdaje 385.288,- Kč
Dále byly na úřední desce svazku vyvěšeny dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové
odpovědnosti informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který
je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu za předcházející rok.
K předloženému návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2018 předložily obce: Vyskeř, Sobotka, Troskovice, Osek,
Libošovice
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Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl projednán na minulém
zasedání a byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí a mikroregionu.
Ke střednědobému výhledu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vyvěšený střednědobý výhled rozpočtu přinesly obce: Vyskeř, Sobotka, Troskovice,
Osek, Libošovice

4/ Náklady obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2017
Na 18. zasedání zástupci MR Český ráj schválili limit předsedy mikroregionu na cestovné,
telefon a poštovné v běžném roce ve výši 31.000,- Kč.
Předsedkyně svazku v letošním roce limit nevyčerpala, bylo hrazeno pouze občerstvení při
zasedáních svazku.
Místopředsedové svazku nenárokují žádnou úhradu nákladů.
Požadavky:
OBEC VYSKEŘ
- poštovní známky
192,- Kč
- obálky
25,- Kč
150,- Kč
- kancelářské potřeby (pořadače, kancelářský papír)
- kopírování
200,- Kč
- telekomunikační poplatky
400,- Kč
- roční udržovací poplatek – software KEO4 Majetek
660,- Kč
___________________________________________________________________________
C e l k e m k úhradě:
1 627,-- Kč
Členské obce nemají výhrady k uplatňovaným nákladům obce Vyskeř.
5/ Stanovení režijních nákladů na rok 2018
Ve schváleném rozpočtu jsou zaneseny členské příspěvky obcí.
Limit předsedy mikroregionu již byl na 18. zasedání schválen na běžný rok ve výši
31.000,- Kč a zůstává v platnosti.
6/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2018
Mikroregion dle platných Stanov je povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
odborně způsobilou. Na rok 2018 byla předložena Dohoda o provedení práce s paní
Brzobohatou na vedení účetnictví mikroregionu (13 000,- Kč) a agendy turistických autobusů
(15 000,- Kč), zpracování uzávěrek, členství v inventarizační komisi v celkové částce 28.000,Kč za 90 hodin práce. Dohoda bude uzavřena s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2018.
7/ Schválení plánu inventur a činnost inventarizační komise v roce 2017
Předsedkyně svazku stanovuje plán inventur s platností od 1.12.2017 do 19.1.2018.
Členské obce tento plán projednaly a souhlasí s obsahem.
8/ Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregion Český
ráj
Dne 11.9.2017 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření svazku.
Závěr: Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
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9/ Zpráva o činnosti revizní skupiny v roce 2017 - kontrola svazku a OPS pro Český ráj
Revizní skupina předložila Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2017 ze
dne 23.10.2017.
Poradkyně přítomným přečetla zprávu z kontroly a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Originál „Zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2017“ bude uložen v sídle
svazku.
Dále revizní skupina předložila Protokol o výsledku kontroly Obecně prospěšné společnosti
pro Český ráj ze dne 6.11.2017.
Originál „Protokol o výsledku kontroly“ bude také založen v sídle svazku.
ÚKOLY:
Poradce rozešle všem členským obcím Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj
v roce 2017 a Protokol o výsledku kontroly Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj a
zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby v usnesení
zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy.
10/ Volba členů revizní skupiny
Na 112. zasedání shromáždění starostů MR Český ráj schválilo revizní skupinu ve složení:
Jan Kozák, bytem Vyskeř, Ing. David Horák bytem Osek, Vít Svoboda bytem Libošovice
Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov je nutné dva členy
revizní skupiny tajným hlasováním odvolat. Zbývají člen je pak automaticky opět zvolen.
Odvoláni v tajném hlasování byli: Jan Kozák, bytem Vyskeř
Ing. David Horák bytem Osek
Nově navržení 2 členové revizní skupiny:
Jitka Šimková, bytem Hrubá Skála
Michal Nožička, bytem Kacanovy
Navržení členové nemají výhrady ke své nominaci.
11/ Rozpočtové opatření č. 5/2017
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření 5/2017 (viz. příloha), jehož předmětem
je zařazení výdajů za členství v OPS Český ráj za r. 2016, výdajů na pohoštění a výdajů na
služby peněžních ústavů na neinvestiční výdaje a dále se jedná o příspěvek Libereckému kraji
na DO v celkové částce 38 917,- Kč. Na neinvestičních výdajích bude zároveň snížen rozpočet
o částku 38 917,- Kč. Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
12/ Kreslené mapy
Vyskeř – komunikuje s PS Graf, Troskovice – čekají na výzvu od PS graf, Mladějov –
čekají na výzvu od PS Graf
ÚKOLY:
Poradce prověří postup prací u pana Blažka a společnost PS Graf s.r.o.
13/ Problematika zmocněnce pro ochranu osobních údajů
Obce, mimo Sobotky, se přiklánějí k možnosti uzavřít smlouvu mikroregionem pro
členské obce.
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Je nutná zpracovat analýzu, která by měla obsahovat:
1) Analýza systému ochrany osobních údajů s ohledem na plnění povinností dle zákona č.
101/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680;
Analýza by měla zahrnovat soubor činností, jejichž cílem je mimo jiné správně definovat,
posoudit a naplnit:
• Specifikaci osobních údajů používaných při činnosti státní příspěvkové
organizace, které budou předmětem GDPR
•

Určení kategorie subjektů údajů a zdrojů osobních údajů, včetně rozsahu a formy
souhlasu s jejich zpracováním

•

Způsob, prostředky a místa zpracování osobních údajů, včetně sběru dat a
jejich archivace
Příjemce osobních údajů a jejich kategorie
Povinnost splnění oznamovací povinnosti nebo vyloučení z této povinnosti
Správnou formu provedení informační povinnosti vůči subjektům údajů
Povinnosti dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.
Dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.
Posouzení nezbytnosti zřízení funkce „Pověřence ochrany osobních údajů“
(DPO) včetně rozsahu jeho činnosti, formy zajištění výkonu funkce a jeho
místo v organizační struktuře státní příspěvkové organizace

•
•
•
•
•
•

2) Zpracování interních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů v návaznosti na zákon č.
101/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/680;
• Zpracování příslušných směrnic pro zajištění ochrany osobních údajů
• Zpracování interních metodik pro plnění povinností vůči subjektům údajů
• Případné provedení nové registrace zpracování osobních údajů
3)

Provedení školení osob odpovědných za ochranu osobních údajů v jednotlivých obcích;
• s uvedením jednotkových cen za příslušný typ školení pro stanovený počet
účastníků

V rámci plnění by měly být posouzeny související interní předpisy a provedena místní šetření
(pohovory s vybranými pracovníky jednotlivých obcí). Dále by měl být posouzen obsah a
rozsah jednotlivých zpracování v písemné i elektronické podobě a provedeny fyzické obhlídky
prostor, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů)
Výstupem by měla být Analýza dopadů GDPR minimálně s následujícím obsahem:
• Specifikace osobních údajů používaných při činnosti svazku a členských obcí, které
budou předmětem GDPR
• Přehled neshod současného stavu oproti požadavkům GDPR
• Na základě vzniklých procesních map k zpracování osobních údajů v organizacích,
návrh úprav v souladu s GDPR
• Požadavky na pověřence ochrany osobních údajů,
• Požadavky na další povinnosti dle GDPR
• Návrh harmonogramu implementace GDPR
• Odhad nákladů na implementaci GDPR
• popř. celkové shrnutí
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ÚKOLY:
Poradce požádá Město Turnov, zda by neposkytlo zpracovanou analýzu pro jejich město s tím,
že malé obce administrují shodné agendy (evidence obyvatel, poplatky, evidence hrobových
míst, shromažďování projektových dokumentací v rámci stavební činnosti ve správním území
obce, atd.) a analýza by mohla být využita i pro potřeby malých obcí.

14/ Vyhlášené dotace pro obce
Ministerstvo pro místní rozvoj – Program obnovy a rozvoje venkova
Všem obcím byly dne 13.10.2017 rozeslány e-mailem podrobné informace o tomto programu.
Žádosti je možné podávat do 15.1.2017.
Dotační tituly:
 DT1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
- oprávněný žadatel - obec, která v soutěží Vesnice roku získala ocenění Modrá, Bílá,
Oranžová, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo Zlatá stuha nebo se
umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole soutěže
- dotace - do výše 80% z uznatelných nákladů
- podporovány jsou akce na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování zeleně, rekonstrukce a výstavba místních
komunikací, stezek, VO, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce
 DT2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci - Podpora vybudování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, min. 100 000,- Kč, max. 400 000,- Kč
- podporovány jsou akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin. Na
výběru, přípravě, případně realizaci se musí podílet generace dětí a mládeže. Akce musí být
zaměřeny na: úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci
nebo vybudování hřišť, cyklostezek, bruslařských drah, naučných stezek apod.
 DT3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, max. 200 000,- Kč
- podporovány jsou akce nadregionálního významu zaměřené na prezentaci úspěšných
projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů
zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podpora spolupráce a odborného vzdělávání
zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova
 DT4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, min. 40 000,- Kč, max. 300 000,- Kč
- podporovány jsou akce zaměřené na obnovu sakrálních staveb v katastr. území obce, nejsou
kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o kaple, kapličky, márnice, sochy,
boží muka, kříže + úprava okolí max. do 5 m od dané sakrální stavby.
 DT5 Podpora obnovy místních komunikací
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel
- dotace - do výše 50% z uznatelných nákladů, min. 200 000,-Kč, max. 1 000 000,- Kč
- podporovány jsou akce zaměřené na obnovu (opravu, rekonstrukci) místních komunikací a
jejich součástí, konkrétně na všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, přidružené a
přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
nadjezdy, napojení na příslušnou pozemní komunikaci (je-li v majetku obce) a obnova
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kanalizace, propustků, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras atd. - pokud
jsou nedílnou součástí obnovy dané komunikace
 DT6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, min. 500 000,- Kč, max. 5 000 000,- Kč
- podporovány jsou akce na jejichž výběru a přípravě, případně realizaci se musí podílet
generace dětí a mládež. Jedná se zejména o rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování
školních hřišť (multifunkční, víceúčelová hřiště, sportoviště apod.), které slouží pro hodiny
tělesné výchovy nebo na rekonstrukci či modernizaci školních tělocvičen.
 DT7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel, která je zařazena do daného programu
usnesením vlády a má na svém KÚ strategickou průmyslovou zónu
- podpořeny budou projekty schválené usnesením vlády a jsou uvedeny v příloze příslušného
usnesení vlády

15/ Diskuse
Poradce – Zákon č. 23/2017 Sb., týká se obcí a DSO
K návrhu rozpočtu na rok 2018 musí obec, ale i mikroregion další údaje podle § 5 odst. 3 zák.
č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti
„(3) S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok veřejná instituce zveřejní informace o
schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh
rozpočtu (dále jen "předcházející rok"), a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za
předcházející rok.“
Vyjádření k danému ustanovení:
Mgr. Helena Peterová
Ministerstvo financí ČR
vrchní ministerský rada
telefon: +420 257 042 668
Podle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. veřejná instituce s návrhem rozpočtu na rozpočtový
rok zveřejní informaci o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který
je předkládán návrh rozpočtu. Vzhledem k tomu, že podle § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, obec zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 30
dnů ode dne jeho schválení a tímto způsobem musí být schválený rozpočet zpřístupněn až do
schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok, lze, podle našeho právního názoru,
povinnost zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku,
na který je předkládán návrh rozpočtu, považovat za splněnou odkazem na internetové stránky
obce, kde je zveřejněn.
Podle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. veřejná instituce s návrhem rozpočtu na rozpočtový
rok zveřejní informaci o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.
Zákon nestanoví, v jakém rozsahu a v jakých podrobnostech má být zpracována zveřejněná
informace o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok. Podle našeho
právního názoru záleží výhradně na obci, v jakých podrobnostech předmětnou informaci
zpracuje, resp. záleží výhradně na obci, zda zveřejní informaci o očekávaném plnění rozpočtu
nebo o skutečném plnění rozpočtu do měsíce, ve kterém bude návrh rozpočtu zveřejňován.
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16/ Usnesení
Účast 8 členských obcí
Shromáždění starostů schvaluje:
a) vyrovnaný rozpočet MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na rok 2018 v příjmech
385 288,- Kč a ve výdajích 385 288,- Kč
(8 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
b) Střednědobý výhled rozpočtu MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na roky 2019 – 2021
(8 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
c) obci Vyskeř úhradu nákladů spojených s chodem MR v roce 2017 ve výši 1 627,- Kč
(8 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
d) uzavření dohody o provedení práce s paní Brzobohatou na vedení účetnictví v roce 2018
v částce 28.000,- Kč za 90 hodin práce
(8 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
e) doplnění revizní skupiny o 2 členy:
Jitka Šimková, bytem Hrubá Skála
Michal Nožička, bytem Kacanovy
datum vzniku funkce: 17.11.2017
(8 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
f) rozpočtové opatření č. 5/2017
(8 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
Shromáždění starostů bere na vědomí:
- Závěrečnou zpráva o provozu cyklobusů v roce 2017
- Vyúčtování cyklobusů za rok 2017
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregion Český ráj
- Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2017
- Protokol o výsledku kontroly Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
- Plán inventur v roce 2017

Shromáždění starostů neschvaluje:
- podporu projektu: Katalog turistické nabídky ke stezce Greenway Jizera

17/ Závěr
117. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 18,50 hodin.
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 18.1.2018 od 16,30 hod. v Sobotce.

……………….....
Jan Kozák
ověřovatel

………..…………….
Jitka Šimková
ověřovatel

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

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