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ZÁPIS 
z veřejného 120. zasedání (3/2018) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 

dne 24. května 2018 v obci Libošovice, v Hotelu Helikar 
 

Přítomni: viz presenční listina 
 
Jednání zahájil starosta obce Libošovice pan Vít Svoboda. Konstatoval, že jsou přítomni 
zástupci 8 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována 
paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jiřina Bobková, DiS. 
a pan Vít Svoboda (8 hlasů ano).  
 
 
Program:  
1/   Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj  
2/    Provoz cyklobusů v roce 2018 (schválení Smlouvy o poskytnutí dotace 

s Královéhradeckým krajem na zajištění provozu cyklobusové dopravy, distribuce vydané 
propagace, prodloužení provozu u červené linky, získaná dotace na doprovodnou 
propagaci) 

3/  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na poradenskou činnost z Královéhradeckého kraje 
4/  Rozpočtové opatření č. 2/2018 
5/    Integrovaný projekt mikroregionu Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ  

RÁJ – udělení dotace z Libereckého kraje, zajištění výběrového řízení, uzavření 
veřejnoprávních smluv s obcemi 

6/    Výstupy z analýzy k problematice GDPR  
7/   Diskuse 
8/  Usnesení 
9/    Závěr  
 
Program jednání byl schválen 8 hlasy. 
 
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 
 
Paní předsedkyně s poradkyní budou jednat s obcí Chuchelna o navýšení příspěvku na 
cyklobusy. 
     - splněno dne 15.5.2018 
 
Do vydávané propagace cyklobusů bude vloženo tel. č.  na dispečink BUS Line a.s. 
      - splněno 
 
Poradkyně zajistí vhodný termín na setkání obcí se zástupci Lesů ČR, které se 
uskuteční v Karlovicích. 
     - splněno, jednání se uskutečnilo dne 23.4.2018, 
        zápis byl všem obcím rozeslán 
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2/ Provoz cyklobusů v roce 2018 (schválení Smlouvy o poskytnutí dotace 
s Královéhradeckým krajem na zajištění provozu cyklobusové dopravy, distribuce 
vydané propagace, prodloužení provozu u červené linky, získaná dotace na 
doprovodnou propagaci) 

 
Smlouva o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem na zajištění provozu cyklobusové 
dopravy 
Královéhradeckým krajem byla předložena žádost o poskytnutí individuální dotace na 
zajištění provozu cyklobusové dopravy v turistickém regionu Český ráj na rok 2018 ve výši 42 
300,- Kč včetně smlouvy. Oproti minulému roku došlo k navýšení o 1 300,- Kč 
 
Členské obce nemají výhrady k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění 
provozu cyklobusové dopravy v turistickém regionu Český ráj na rok 2018 
s Královéhradeckým krajem. 
 
Dotace na doprovodnou propagaci 
Královéhradeckým krajem byla mikroregionu poskytnuta dotace na doprovodnou propagaci 
cyklobusů v celkové výši 64 000,- Kč a předložena smlouva k uzavření. 
Členské obce nemají výhrady k uzavření. Podpora je udělována v režimu de minimis. 
 
Propagace: 
Distribuce kapesních jízdní řádů a plakátů byla již zahájena. Kdo bude mít zájem o kapesní 
jízdní řády či plakáty, bude kontaktovat pana Luďka Lásku, tel.č. 602 104 700. 
 
Reklama na autobus je již umístěna. 
V současné době je aktivní i propagace prostřednictvím PPC reklamy. 
 
Prodloužení provozu u červené linky 
U červené linky byl po dohodě mezi kraji Královéhradeckým a Libereckým prodloužena délka 
provozu do 30.9.2018. Na zvýšených nákladech za měsíc září se na základě prokazatelné 
ztráty podělí MR Český ráj s Libereckým krajem.  
 
3/  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na poradenskou činnost z Královéhradeckého 

kraje 
Královéhradecký kraj poskytl na poradenskou činnost dotaci ve výši 50 000,- Kč smlouva č. 
18PPD02-0023. 
 
ÚKOLY: Poradce zajistí potřebnou publicitu na weby svazku. 
 
4/  Rozpočtové opatření č. 2/2018 
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření (viz. příloha) na příjmy 2 648 327,- Kč 
a výdaje 2 648 327,- Kč 
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady. 
 
5/    Integrovaný projekt mikroregionu Oprava místních komunikací a chodníku v MR 
ČESKÝ RÁJ – udělení dotace z Libereckého kraje, zajištění výběrového řízení, uzavření 
Dne 19.4.2018 zasedal Výbor zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje který podal 
návrh na přidělení podpory na integrovaný projekt mikroregionu ,,Oprava místních 
komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“. Tento návrh bude v 5-6/2018 projednávat Rada 
Libereckého kraje a následně bude návrh schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje. 
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Název projektu: Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ 
Předpokládané náklady ze žádosti o dotaci: 2 000 000,- Kč včetně DPH 
Požadovaná dotace 50% činí 1 000 000,- Kč včetně DPH 
Projektu se účastní obce Hrubá Skála, Kacanovy, Troskovice, Karlovice, Olešnice a Vyskeř 
 
Výběrové řízení bude vypsáno společně pro celé plnění rozdělené na části, tj, jednotlivé obce 
(kromě obce Karlovice).  
O termínu otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek budou obce informovány 
poradkyní. Hodnotící komise bude složena z přítomných starostů obcí, které se projektu 
účastní. 
 
S dodavateli, kteří předloží ekonomicky nejvýhodnější nabídky, budou dle závěru hodnocení 
nabídek hodnotící komisí předsedkyní svazku uzavřeny smluvní vztahy. Smlouvy budou 
zveřejněny v registru smluv. Obce před podpisem smlouvy budou informovány o uzavírané 
částce pro jednotlivá plnění. 
 
ÚKOLY:  
Obcím bude předána žádost o individuální dotaci ve výši 100 % předpokládaných zdrojů, obce 
do konce června schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní na úřední desku obce 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (pro schválení dotace pro mikroregion musí mít obce 
schválené rozpočtové opatření). 
Podepsanou veřejnoprávní smlouvu obce okamžitě po podpisu zašlou poradkyni ke zveřejnění 
v registru smluv. 
Dále obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění, výkaz výměr na plnění pro potřeby 
výběrového řízení a min. 3 elektronické kontakty na potencionální  dodavatele. 
 
6/    Výstupy z analýzy k problematice GDPR  
Byla provedena analýza zpracování osobních údajů u svazku, členským obcím byl předložen 
VNITŘNÍ PŘEDPIS O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, se kterým byla 
seznámena zaměstnankyně. 
Na webové stránky vložíme informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů ve vztahu 
k agendám, které svazek spravuje. 
Dodatek k Dohodě o provedení práce je uzavřen s účetní svazku. S poradkyní a s Ing. Hanzlem 
(webové stránky) je uzavřena Smlouva o zpracování osobních údajů. 
 
7/   Diskuse 
Obec Hrubá Skála  
Členské obce Vyskeř, Hrubá Skála, Dobšín a Ktová májí zájem o zpracování žádosti o dotaci 
na nákup kompostérů ze SFŽP, žadatelem bude Mikroregion Český ráj 
 
ÚKOLY: Obce potvrdí svoji účast v projektu do příštího zasedání. Poradkyně požádá o 
zpracování nabídky Ing. Čáslavského a na příštím zasedání budou schváleny smlouvy. 
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Město Turnov, p. Svobodová  
- problematika okresu Turnov 
-do 30.6.2018 vyjádření obcí 
-bude zaslána pozvánka k jednání ve vztahu k dopisu MV  ČR 
- nově bude o víkendech bude jezdit rychlík Praha – Český ráj (M. Boleslav – 
Kněžmost – Libuň) 
 
Obec Vyskeř – webové stránky 
Obec si nechá za částku cca 15 000,- Kč zpracovat nové interaktivní stránky, pokud by 
měl někdo z členským obcí také zájem, celková částka by se tak snížila. V případě 
zájmu je nutné kontaktovat starostu. 
 
Obec Hrubá Skála – svoz nebezpečného odpadu, elektroodpad 
Na základě společné diskuse vyplynulo, že není možné zaujmout jednotný postup, 
protože každá obec řeší danou problematiku odlišně. 
 
8/ Usnesení 
Účast 8 členských obcí  
Shromáždění starostů schvaluje: 
a) uzavření Smlouvy s Královéhradeckým krajem na zajištění provozu cyklobusové dopravy 
v turistickém regionu Český ráj v roce 2018 ve výši 42 300,- Kč              
       (8 ano, 0 ne, 0 se zdržel) 
b) uzavření smlouvy na poskytnutí dotace na doprovodnou propagaci cyklobusů v celkové 
výši 64 000,- Kč     (8 ano, 0 ne, 0 se zdržel)   
c) uzavření smlouvy na poskytnutí dotace projekt ,,Náklady na poradce“ s Královéhradeckým 
krajem  na základě podané žádosti   (8 ano, 0 ne, 0 se zdržel)   
d) rozpočtové opatření č. 2/2018                               (8 ano, 0 ne, 0 se zdržel)   
 
 
Shromáždění starostů bere na vědomí:  
- podání žádosti o dotaci ze SFŽP na nákup kompostérů  
- návrh na udělení dotace z POV Libereckého kraje 
- uzavření smluv o zpracování osobních údajů s poradkyní a správcem webových stránek 
  
9/ Závěr 
120. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,10 hodin. 
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 5. června 2018 od 16,30 hod. v obci 
Dobšín na OÚ. 
 
 
 
 
 
 
……………….....                       ………..…………….              .………………………                
Jiřina Bobková, Dis.   Vít Svoboda      Vlasta Špačková       
     ověřovatel                    ověřovatel                           předsedkyně 
                     
 
 


