Zápis ze 129. zasedání MR Český ráj – 6/2019

https://www.youtube.com/watch?v=RxabLA7UQ9kZÁPIS
z veřejného 129. zasedání (6/2019) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného
dne 7. listopadu 2019 od 16,30 hod. v obci Mladějov, v restauraci Mladějovská Formanka
Přítomni: dle presenční listiny zástupců členských obcí
Jednání zahájila předsedkyně svazku Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni zástupci
8 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní
Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Petr Hornig a pan Vít
Svoboda (Hlasování: 8 hlasů ano/0proti /0 se zdržel).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
2/ Společná technika obcí Mikroregionu Český ráj – postup realizace akce
3/ Nákup kompostérů a štěpkovačů (SFŽP) – ukončení projektu, závěrečné
vyhodnocení
4/ Závěrečná zpráva cyklobusy 2019, uzavření smlouvy s Libereckým krajem na poskytnutí
příspěvku v roce 2019, provoz cyklobusů v roce 2020
5/ Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Český ráj
6/ Schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 -2023
7/ Zpráva z kontrolní činnosti revizní skupiny
8/ Náklady obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2019
9/ Stanovení režijních nákladů na rok 2020
10/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2020
11/ Schválení plánu inventur a činnost inventarizační komise v roce 2019
12/ Společné projekty v roce 2020
13/ Informace ze setkání představitelů DSO Libereckého kraje - představení činností jiných
DSO
14/ Rozpočtové opatření č. 6/2019
15/ Diskuse
16/ Usnesení
17/ Závěr
Doplněn bod: Rozpočtové opatření č. 6/2019
Hlasování: 8 hlasů ano/0 proti /0 se zdržel
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Sobotka, Vyskeř, Libošovice, Osek, Ktová, Branžež,
Mladějov, Hrubá Skála, Kněžmost, Kacanovy
2/ Společná technika obcí Mikroregionu Český ráj – postup realizace akce
Projekt: Společná technika obcí Mikroregionu Český ráj
Celkové předpokládané náklady: 1 445 860,- Kč, skutečné náklady k 12.9.2019 bez
zakoupeného repasovaného traktoru 1 461 765,70 Kč
Dotace poskytnuta: 700 000,- Kč
Místa uskladnění techniky: Karlovice, Vyskeř a Troskovice
Na základě uzavřených kupních smluv dochází k dodání techniky.
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Technika bude obcím zapůjčována na základě Smlouvy o výpůjčce, jejíž vzor bude obcím
zaslán. Předpokládá se, že technika bude obsluhována osobami řádně proškolenými,
vyzvednutí a vrácení techniky budou hradit členské obce.
Pokud bude o zakoupenou techniku větší zájem, je možné připravit i výpůjční knihu, kterou
povede poradce a obce si budou moci techniku dopředu rezervovat. Je nutné se zapůjčenou
technikou okamžitě pracovat a pokud není využita ji vrátit zpět na místo skladování.
ÚKOLY: Poradce zajistí odeslání průběžné zprávy o realizace akce za rok 2019 poskytovateli
dotace.
3/ Nákup kompostérů a štěpkovačů (SFŽP) – ukončení projektu, závěrečné vyhodnocení
Kompostéry a štěpkovače byly dodány do členských obcí. Nyní probíhá přihlášení štěpkovačů
na odboru dopravy Městského úřadu Turnov.
Kompostéry byly protokolárně předány občanům, smlouvy jsou uloženy v sídle svazku.
Po přihlášení štěpkovačů budou předány všechny
(administrátorovi) a následně bude předloženo ZVA.

podklady

Ing.

Čáslavskému

ÚKOLY:
Po převedení dotace na účet svazku poradce zajistí vyúčtování veřejnoprávních smluv
s obcemi.
Na zasedání přichází zástupce obce Osek (přítomno 9 zástupců členských obcí)
4/ Závěrečná zpráva cyklobusy 2019, uzavření smlouvy s Libereckým krajem na
poskytnutí příspěvku v roce 2019, provoz cyklobusů v roce 2020
Smlouva na propagaci cyklobusů uzavřená se Sdružením Český ráj
– na základě předloženého reportu PPC reklamy ze dne 3.9.2019, kterým bylo za období
20.5.2019 – 19.8.2019 doloženo nesplnění min. počtu prokliků ve výši 5000, nedošlo k
zaplacení sjednané úhrady ve výši 25 000,- Kč.
Na základě uvedené skutečnosti bylo vrácena část udělené dotace na propagaci
Královéhradeckému kraji, dotace již byla vyúčtována poskytovateli.
Je předložena SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
LIBERECKÉHO KRAJE V ROCE 2019 s Libereckým krajem, IČ: 70891508 na zajištění
dopravní obslužnosti na linkách: 540 392 Liberec – Turnov – Vyskeř – Sobotka; 670 391
Turnov – Hrubá Skála – Újezd p.Tr. – Libuň – Holín – Jičín; 670 591 Semily –
Chuchelna,Kozákov – Rovensko p.Tr. – Troskovice v rozsahu daném schváleným jízdním
řádem v období od 1. června 2019 do 29. září 2019 v celkové hodnotě 59 804,00 Kč.
Členské obce nemají výhrady k uzavření smlouvy.
Výsledky z provozu 2019 bez září a finanční rozvaha na rok 2020
Celkový počet přepravených osob (bez září) 18 338
Celkový počet přepravený kol (bez září)
452
Obcím bude zasláno vyúčtování cyklobusů po předložení počtu přepravených osob a kol
z Libereckého a Královéhradeckého kraje.
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Výdaje na zajištění projektu činí na základě schválených plateb 349 949,24 Kč bez poplatků
bance (výdaje na zajištění projektu v minulých letech – 2018: 352 003,- Kč, 2017: 322 547,59
Kč, 2016: 352 702,- Kč)
Celkové výdaje se oproti roku 2018 snížily, nebyly však uhrazena PPC reklama, což
zkresluje celkový výsledek výdajů.
Příjmy činí: 298 617,- Kč
(příjmy z projektu v minulých letech – 2018: 342 000,- Kč, 2017: 275 000,- Kč, 2016: 305 354,Kč)
Z důvodu odstoupení obcí Rakousy, Koberovy, Mírová pod Kozákovem od projektu (změna tras)
a snížení příspěvků obcí Malá Skála a Chuchelna došlo k zásadního propadu příjmů od partnerů
projektu.
Celková ztráta (rozdíl mezi příjmy a výdaji) za rok 2019 hrazená ze zůstatku na účtu činí
51 332,24 Kč, na účtu by měla na rok 2020 zůstat částka cca 83 000,- Kč.
Předpokládaná výše požadované ztráty na linky objednávané KHK v roce 2020 – 46 800,- Kč.
Provoz cyklobusů v roce 2020
Neprovozovat linky v září.
Provést zásadní revizi rozsahu hnědé linky v důvodu vysoké ztráty z provozu.
Ponechat shodný provoz ostatních linek i v roce 2020 z důvodu zásadní reorganizace v roce
2019.
Dotace na propagaci cyklobusů v roce 2020 z Královéhradeckého kraje
Předpokládá se shodná listinná podoba propagace jako v minulých letech, zvažuje se i
částečný překlad do anglického jazyka. PPC reklama nebude poptávána.
Termín podání žádosti do 8.1.2020
ÚKOLY: Poradce zajistí vypsání výběrového řízení na propagaci a koordinaci.
Na zasedání přichází zástupce města Sobotka (přítomno 10 zástupců členských obcí)
5/ Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Český ráj
Přezkoumání hospodaření MR Český ráj se uskutečnilo Krajským úřadem Libereckého kraje
dne 14.8.2019. Závěr ze zprávy – nebyly zjištěny žádné chyby.
6/ Schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 -2023
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí musí být návrhy rozpočtu
vyvěšen po dobu 15 dnů před zahájením projednávání na úředních deskách členských obcí.
Rozpočet byl zveřejněn vyrovnaný, příjmy 428 764,- Kč, a výdaje 428 764,- 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.
Vzhledem k tomu, že je splněna zákonná povinnost, je možné schválit rozpočet MR na rok
2020.
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Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2020 předložily obce: Mladějov, Osek, Branžež, Kacanovy,
Vyskeř, Libošovice
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 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 před zahájením projednávání na úředních deskách
členských obcí a mikroregionu.
Ke střednědobému výhledu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vyvěšený střednědobý výhled rozpočtu přinesly obce: Mladějov, Osek, Branžež, Kacanovy,
Vyskeř, Libošovice
ÚKOLY: Poradce zveřejní na webových stránkách svazku schválený rozpočet a střednědobý
výhled rozpočtu, členské obce zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedených
schválených dokumentech.
7/ Zpráva z kontrolní činnosti revizní skupiny
Revizní skupina předložila Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj
v roce 2019 ze dne 9.10.2019.
Originál „Kontrolní zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2019“ bude
uložen v sídle svazku.
Dále revizní skupina předložila Protokol o výsledku kontroly Obecně prospěšné společnosti
pro Český ráj ze dne 8.10.2019.
Originál „Protokol o výsledku kontroly“ bude také založen v sídle svazku.
Dále byl předložen Zápis ze schůze revizní skupiny ze dne 15.10.2019, kde byly učiněny
závěry k provedeným kontrolám a kontrolní protokoly následně předány kontrolovaným
subjektům s poučením o možnosti vznášet připomínky.
Poradkyně přítomným přečetla Zápis ze dne 15.10.2019 a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny
u kontrolovaných subjektů žádné nedostatky.
ÚKOLY:
Poradce rozešle všem členským obcím Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj
v roce 2019 a Protokol o výsledku kontroly Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
včetně Zápisu ze schůze revizní skupiny ze dne 15.10.2019 a zástupci členských obcí doklady
předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva
jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení dokladů.
8/ Náklady obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2019
Na 18. zasedání zástupci MR Český ráj schválili limit předsedy mikroregionu na reprezentaci,
občerstvení, cestovné, telefon, atd. 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.
OBEC VYSKEŘ
Režijní náklady spojené s provozem Mikroregionu za r. 2019:
- poštovní známky
- obálky
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-

kancelářské potřeby
kopírování
telekomunikační poplatky
roční udržovací poplatek – software KEO Majetek a účetnictví

Celkem:

200,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
660,- Kč
1.675,- Kč

Členské obce nemají výhrady k uplatňovaným nákladům obce Vyskeř.
9/ Stanovení režijních nákladů na rok 2020
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.
10/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2020
Mikroregion dle platných Stanov je povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
odborně způsobilou. Na rok 2020 byla předložena Dohoda o provedení práce s paní
Brzobohatou na vedení účetnictví mikroregionu (14 000,- Kč) a agendy cyklobusů (16 000,Kč), zpracování uzávěrek, členství v inventarizační komisi v celkové částce 30.000,- Kč za
100 hodin práce (zvýšení o 2 000,- Kč). Dohoda bude uzavřena s účinností od 1.1.2020 do
31.12.2020.
11/ Schválení plánu inventur a činnost inventarizační komise v roce 2019
Předsedkyně svazku stanovuje plán inventur s platností od 2.12.2019 do 17.1.2020.
Členské obce tento plán projednaly a souhlasí s obsahem.
12/ Společné projekty v roce 2020
Obnova historický polních cest ve spolupráci s CHKO Český ráj
Obce se rozhodly do příštího zasedání vytipovat staré polní cesty (rozorané či v terénu ještě
znatelné) a z důvodu zadržování vody v krajině či zabránění erozi půdy je obnovit. Vše má
vazbu na uzavřené pachtovní smlouvy s místními zemědělci, které budou muset být
vypovězeny.
ÚKOLY:
Do příštího zasedání obce zašlou náměty, které polní cesty ve svém správním území
vytipovali (může jít i o propojení se sousední obcí za účelem nových cest do místních
atraktivních oblastí či pouze o logická propojení za účelem vycházek ze zastavěného území)
Výstavba či zřízení odstavných parkovacích míst v obcích
Karlovice – pro vybudování velkokapacitního parkoviště v Sedmihorkách chybí souhlas
vlastníka pozemku. Za vlastníka jedná správce, který s danou investicí nesouhlasí.
Hrubá Skála – Lesy ČR a SCHKO Český ráj již daly předběžný souhlas s vybudováním
několika stání u hřbitova v Doubravici (blízko zámku Hrubá Skála a nástup do skaláku) a
dále s vybudováním parkoviště v Doubravici u dráhy ČD.
13/ Informace ze setkání představitelů DSO Libereckého kraje - představení činností
jiných DSO
Setkání mikroregionů se uskutečnilo dne 10.10.2019 na KÚ Libereckého kraje. Byly
představeny mikroregiony, které využily projektu SMS a zaměstnaly osoby na výkon
poradenské činnosti. V roce 2020 se předpokládá, že nebude dotační titul č. 7 Integrované
projekty MR otevřen a bude dána vyšší podpora na poradenskou činnost.
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14/ Rozpočtové opatření č. 6/2019
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6/2019 (příloha zápisu) v tomto
rozsahu:
PŘÍJMY celkem: + 200.217,- Kč
VÝDAJE celkem: + 162.775,- Kč
FINANCOVÁNÍ:
+ 37.442,- Kč
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.
15/ Diskuse
Poradce – podání žádosti o dotaci na poradenskou činnost na Královéhradeckém kraji
Termín podání do 9.1.2020
Na poradenskou činnost je uzavřena smlouva na období 2019-2022, náklady v roce 2020
budou činit 329 500,- Kč.
Poradce – dotace z Královéhradeckého kraje
Dotační titul: Podpora hospodaření v lesích
Pro obce s výměrou lesů do 50 ha
Možnost opakované žádosti do vyčerpání alokace, max. do 30.10.2020
a) těžba a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu …
dotace 150 Kč na 1 m3 vytěženého kůrovcového dříví
b) zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení
kalamitním hmyzím škůdcem….70 Kč za 1 bm vybudované oplocenky
Poradce – likvidace olejů
Od 1.1.2020 je obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých
olejů a tuků.
Povinnost je možno zajistit různými způsoby:
• speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v
plastových nádobách (PET láhve atd.);
• speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba
odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;
• sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce
podle instrukcí obce.
Poradce- vyhlášky o místních poplatcích – nutná změna
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 novelu zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám
zákona o místních poplatcích. Určité změny se v různé míře dotýkají každého z místních
poplatků. Výše uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušení či úprav stávajících
obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinností od 1.
ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích.
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Ing. Jiří Klápště – vedoucí SCHKO Český ráj
Obce byly vyzvány na území CHKO k vytipování lokalit určených k výsadbě vhodný druhů
dřevin, které by byly 100% hrazeny SCHKO Český ráj.
16/ Usnesení
Účast 8 a následně 9 a 10 členských obcí
Shromáždění starostů schvaluje:
a) uzavření SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
LIBERECKÉHO KRAJE V ROCE 2019 s Libereckým krajem, IČ: 70891508 na zajištění
dopravní obslužnosti na linkách: 540 392 Liberec – Turnov – Vyskeř – Sobotka; 670 391
Turnov – Hrubá Skála – Újezd p.Tr. – Libuň – Holín – Jičín; 670 591 Semily – Chuchelna,
Kozákov – Rovensko p.Tr. – Troskovice v rozsahu daném schváleným jízdním řádem
v období od 1. června 2019 do 29. září 2019 v celkové hodnotě 59 804,00 Kč
(9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
b) vyrovnaný rozpočet MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na rok 2020 v příjmech 428 764,- Kč
a ve výdajích 428 764,- Kč v členění na paragrafy
(10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
c) střednědobý výhled rozpočtu MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na roky 2021 – 2023
(10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
d) obci Vyskeř úhradu nákladů spojených s chodem MR v roce 2019 ve výši 1 675,- Kč
(10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
e) uzavření dohody o provedení práce s paní Brzobohatou na vedení účetnictví v roce 2020
v částce 30.000,- Kč za 100 hodin práce
(10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
f) rozpočtové opatření č. 6/2019
(10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)
Shromáždění starostů bere na vědomí:
- Podání žádosti o dotaci na propagaci cyklobusů na Královéhradeckém kraji v rozsahu
výsledku výběrového řízení.
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregion Český ráj
- Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2019 ze dne 9.10.2019
- Protokol o výsledku kontroly Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj ze dne 8.10.2019
- Zápis ze schůze revizní skupiny ze dne 15.10.2019
- Plán inventur v roce 2019
- Podání žádosti o dotaci na poradenskou činnost pro obce Královéhradeckého kraje ve výši
50 000,- Kč.
17/ Závěr
129. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,40 hodin.
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 23. ledna 2020 od 16,30 hod. v restauraci
Maštal v Sobotce.

………………….....
Petr Hornig
ověřovatel

………..……….……….
Vít Svoboda
ověřovatel

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
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