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ZÁPIS 
z veřejného 130. zasedání (1/2020) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 

dne 23. ledna 2020 od 16,30 hod. ve městě Sobotka, v pizzerii V Maštali 
 

 Přítomni: dle presenční listiny zástupců členských obcí 
 
Jednání zahájila předsedkyně svazku Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni zástupci 
9 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní 
Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Bc. Jan Janatka a pan Jan 
Kozák (Hlasování: 9 hlasů ano/0 proti /0 se zdržel).  
 
Program:  
1/    Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj  
2/    Společná technika obcí Mikroregionu Český ráj – postup realizace akce   
3/   Poradenská činnost v roce 2020, podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje, 

konání školení obcí 
4/    Provoz cyklobusů v roce 2020 (zaslání finanční rozvahy partnerům projektu se žádostí o 

příspěvek či dar, rozsah provozu cyklobusů, rozsah propagace v roce 2020 - výsledky 
výběrového řízení včetně uzavření smluv o dílo, smlouva o pronájmu reklamní plochy na 
autobuse) 

   5/   Inventarizace majetku svazku 
   6/   Rozpočtové opatření č. 1/2020 
   7/   Obnova polní cest na území svazku 
   8/   Diskuse 
   9/   Usnesení 
 10/   Závěr  

 
Hlasování: 9 hlasů ano/0 proti /0 se zdržel 
 
1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj  
Vyvěšený závěrečný účet nedodaly obce: Dobšín, Troskovice, Karlovice, Olešnice 
 
Nákup kompostérů a štěpkovačů (SFŽP) - Po převedení dotace na účet svazku poradce zajistí 
vyúčtování veřejnoprávních smluv s obcemi. 
                                                                                          - splněno  
 
Společná technika obcí Mikroregionu Český ráj - Poradce zajistí odeslání průběžné zprávy o 
realizace akce za rok 2019 poskytovateli dotace. 
                                                                                          - splněno  
 
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2020 předložily obce: Mladějov, Osek, Branžež, Kacanovy, 
Vyskeř, Libošovice, Karlovice, Olešnice 
 
Vyvěšený střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023 přinesly obce: Mladějov, Osek, Branžež, 
Kacanovy, Vyskeř, Libošovice, Karlovice, Olešnice 
 
Poradce zveřejní na webových stránkách svazku schválený rozpočet a střednědobý výhled 
rozpočtu, členské obce zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedených schválených 
dokumentech. 
                                                                                          - splněno 
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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. 
                                                                                          - splněno 
 
Obnova historický polních cest ve spolupráci s CHKO Český ráj - 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) 
                                                                                          - splněno   

  
Poradce zveřejní schválené rozpočtové opatření č. 6/2019 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. 
                                                                                          - splněno 

2/    Společná technika obcí Mikroregionu Český ráj – postup realizace akce     
Projekt: Společná technika obcí Mikroregionu Český ráj 
Skutečné náklady bez zakoupeného repasovaného traktoru 1 461 765,70 Kč 
Dotace poskytnuta: 700 000,- Kč  
 
Technika je uskladněna na dohodnutých místech, je možné si ji vypůjčovat do dohodě 
se starostou členské obce. U techniky jsou připraveny výpůjční smlouvy podepsané paní 
předsedkyní. Obce jsou vždy povinny výpůjční smlouvu vyplnit a podepsat. 

Během jarních měsíců bude zakoupena poslední zbývající technika – komunální malotraktor.  
 
ÚKOLY:  
Obce zašlou fotografie zakoupené techniky poradkyni. 
 
3/   Poradenská činnost v roce 2020, podání žádosti o dotaci z POV Libereckého 

kraje, konání školení obcí 
Příkazní smlouva na poradenskou činnost byla uzavřena na období 2019 – 2022 dne 1.2.2019. 
Celkové náklady v roce 2020 činí 329 500,- Kč (obce Libereckého kraje 183 330,- Kč, obce 
Královéhradeckého kraje 146 170,- Kč) 
 
Z POV Libereckého kraje bude využit DT 6, dotaci lze udělit do výše 70% způsobilých 
nákladů, max. 20 tis. Kč na obec. 
Celkové náklady za poradenskou činnost činí v roce 2020 částku 183 330,- Kč, 70% dotace 
z celkových nákladů činí 128 330,- Kč, což nepřesahuje max. možnou dotaci 140 000,- Kč, 
vlastní zdroje ve výši 55 000,- Kč. 
 
Školení členských obcí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (správa profilu 
zadavatele, povinná elektronizace, uveřejňování dokumentů a skutečně uhrazené ceny, 
postupy VZMR) se uskuteční dne 23.4.2020 v Sobotce. 
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4/  Provoz cyklobusů v roce 2020 (zaslání finanční rozvahy partnerům projektu se 

žádostí o příspěvek či dar, rozsah provozu cyklobusů, rozsah propagace v roce 2020 
- výsledky výběrového řízení včetně uzavření smluv o dílo, smlouva o pronájmu 
reklamní plochy na autobuse) 

 
Předpoklad financování partnerů shodný s rokem 2019: 

do 300 
obyvatel 

4 000,- Kč 

do 550 
obyvatel 

6 000,- Kč 

do 1 800 
obyvatel 

8 000,- Kč 

do 3 000 
obyvatel 

11 000,- Kč 

do 10 000 
obyvatel 

14 000,- Kč 

nad 10 000 
obyvatel 

42 000,- Kč 
Branžež Boseň Kněžmost Sobotka Semily Jičín 

Olešnice Vyskeř Rovensko p. 
Tr. 

 Kosmonosy Turnov 

Kacanovy Libošovice Karlovice  Mn. Hradiště  
Troskovice Mladějov Libuň    

 Újezd p. Tr     
 Hrubá Skála     
 Radostná p. 

K. 
    

 Všeň     
 Holín     

16 000,- Kč 54 000,- Kč 32 000,- Kč 11 000,- Kč 42 000,- Kč 84 000,- Kč 
Mladá Boleslav                                                                                                        5 000,- Kč 
Jinolice                                                                                                                  2 000,- Kč 
Ktová                                                                                                                     2 000,- Kč  
Chuchelna                                                                                                              3 000,- Kč 
Malá Skála                                                                                                              3 000,- Kč 
Součet celkem                                                                                                  254 000,- Kč               
 
ÚKOLY: Partnerům projektu budou odeslány žádosti o poskytnutí daru či o poskytnutí  účelové 
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. 
 
rozsah propagace v roce 2020 
Plakát cyklobusů 

Obsah: mapa se zákresem tras turistických autobusů a jízdní řády, barevné vyhotovení, formát 
A2, 135 g lesk + lesk UV laminace 
rozsah činností: nákup mapového podkladu, tisk, grafická úprava, nákup fotografií s tématikou 
cyklobusů umístěných na plakátu 
výtisků: 500 ks  
 
Kapesní jízdní řády - barevné 

obsah: jízdní řády turistických autobusů (předá zadavatel od dopravce) s mapovým schématem 
pro orientaci, loga partnerů (předá zadavatel), formát A4,  2x lom  
rozsah činností: návrh grafické úpravy, tisk  
výtisků:    13.000 ks  
 
Reklamní outdoorové bannery s tématikou cyklobusů v Českém ráji 

Jedná se o grafický návrh, výrobu  a tisk 2 kusů plnobarevných venkovních reklamních 
bannerů (reklamních poutačů) z PVC včetně pořízení fotografií a textů s tématikou cyklobusů 
o rozměru 1,0 x 3,0 m,  min. gramáž plachty  400 g/m2 
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Banner cyklobusů bude odevzdán i na datovém mediu (CD/DVD) ve formátu a podobě, která 
umožní jejich další využití pro zajištění reklamních kampaní.  
Pronájem plochy na autobuse na spoji Jičín -Praha,  
rozsah pronájmu od 1.1. do 31.12.2020  
 
Výsledky výběrového řízení na koordinaci produktu a propagaci: 
Výzva k podání nabídek byla zveřejněna dne 11.12.2019 na úřední desce mikroregionu. 
Do sídla mikroregionu v požadovaném termínu do 2.1.2020 byly doručeny 2 nabídky na 
všechny části. 
 
část 1/ Koordinace činností souvisejících s provozem cyklobusů 
vybraný dodavatel: Luděk Láska, IČ: 428 99 818 
Celková cena: 48 400,- Kč včetně DPH 
 
2. pořadí  
Sdružení Český ráj z.s., IČ: 150 45 838 
Celková cena: 50 000,- Kč, dodavatel není plátce DPH 
 
část  2/ Zajištění tištěné propagace produktu   
vybraný dodavatel: Sdružení Český ráj z.s., IČ: 150 45 838 
Celková cena: 52 850,- Kč, dodavatel není plátce DPH 
 
2. pořadí  
Luděk Láska, IČ: 428 99 818 
Celková cena: 60 500,- Kč včetně DPH 
 
část  3/ Reklamní outdoorové bannery s tématikou cyklobusů v Českém ráji 
Vybraný dodavatel: Sdružení Český ráj z.s., IČ: 150 45 838 
Celková cena: 11 200,- Kč, dodavatel není plátce DPH 
 
Vybranými účastníky byly předloženy návrhy smluv o dílo, členské obce nemají k obsahu 
výhrady, je možné smlouvy uzavřít. 
 
Poradkyně projednala s BUSLine KHK s.r.o. technický stav zhotovené reklamy na autobuse. 
Jsou archivovány fotografie aktuálního stavu. 
Na pronájem plochy na autobuse od 1.1.2020 do 30.12.2020 bude na základě vysoutěžené 
ceny v roce 2018 uzavřen dodatek č. 4 s BUSLine KHK s.r.o., IČ: 05666449 ve výši 21 780,- 
Kč včetně DPH. 
Členské obce nemají k uzavření smlouvy výhrady. 
 
podaná žádost na propagaci realizovanou na území  Královéhradeckého kraje 
Název projektu: Propagace cyklobusů v Českém ráji 2020 
Věcný obsah pro území Královéhradeckého kraje:  

• 7000 kapesních jízdních řádů,  
• 250 ks plakátů s jízdními řády,  
• Pronájem plochy na autobuse zajišťující spoj Jičín - Praha (rozsah 01 - 12/2020),  
• 2 ks outdoorových bannerů s tématikou cyklobusů pro Jičín a Sobotku 

 
Celkový náklad: 60 785,- Kč (pro KHK: plakát jízdních řádů - celková cena 8 475,- Kč, 
kapesní jízdní řád -celková cena 19 330,- Kč, pronájem plochy na autobusu - celková cena 
21 780,- Kč, outdoorové bannery 2ks  – 11 200,- Kč) 
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Požadavek na dotaci: 54 706,- Kč (90%) 
 
Provoz cyklobusů v roce 2020 
Neudržitelná výše ztráty na hnědé lince – nutno řešit omezením např. spojů, nutno 
projednat s dopravcem. 
Neprovozovat linky v září. 
Ponechat shodný provoz ostatních linek i v roce 2020 z důvodu zásadní reorganizace v roce 
2019. 
 
Memorandum o spolupráci při realizaci provozu cyklobusů v Královéhradeckém kraji 
Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, subjekt, který také provozuje cyklobusy na 
Náchodsku, vyvolal jednání ohledně společného postupu vůči Královéhradeckému kraji ve 
věci financování cyklobusů v letošním roce a následujících letech. Mikroregionu Český ráj dle 
zůstatku na účtu (uvedeno i v závěrečné zprávě z roku 2019) bude moci daný produkt za 
přispění partnerů provozovat jeden či max. 2 roky. Následně bude muset být produkt, který je 
ročně ztrátový cca  ve výši 50 000,- Kč, ukončen. Možností na udržení projektu je zvýšení 
příspěvků partnerů. 
Memorandum bude dále projednáváno s partnery Svazek  měst a obcí Krkonoše a Euroregion 
Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis.   
 
Členské obce svazku po nastudování obsahu Memoranda nemají výhrady k jeho podpisu, 
protože cyklobusy nahrazují ve většině případů dopravní obslužnost a proto by bylo vhodné, 
aby ztrátu z provozu hradil kraj. 
 
 

   5/   Inventarizace majetku svazku 
Inventarizační komise ve složení: 
Ústřední inventarizační komise: předseda: Bc. Jan Janatka – místostarosta Města Sobotka 
            Člen: paní Brzobohatá – účetní DSO 
Dílčí inventarizační komise: Zdeněk Šich – starosta Obce Olešnice 
    Jan Kozák – starosta Obce Vyskeř 
provedla inventarizační zápis dne 17. ledna 2020 
Zápis byl předložen členským obcím. 
 
Účet č. 195607071/0300              zůstatek činí k 31.12.2019               1 214 921,63 Kč 
Účet č. 157342105/0300              zůstatek činí k 31.12.2019                    82 464,35 Kč 
Účet č. 94-50911451/0710       zůstatek činí k 31.12.2019     906,40 Kč   

 
   6/   Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření 1/2020 (viz. příloha), příjmy 261 200,- 

Kč, výdaje 254 000,- Kč a financování 7 200,- Kč. Rozpočtové opatření reaguje na 
neinvestiční příjmy za pronájem traktoru od města Sobotky a dotace a dary na provoz 
cyklobusů v roce a neinvestiční výdaje na provoz cyklobusů. 
 
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady. 

 
 
   7/   Obnova polní cest na území svazku 

Obce Osek a Sobotka předložily své požadavky na obnovu historických polních cest. 
Obce Mladějov a Libošovice již obnovu cest částečně realizovaly v roce 2019. 
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Vedoucí CHKO Český ráj Ing. Jiří Klápště představil členským obcím návrhy na obnovu 
polních cest na jejich území. K dané problematice předložil členským obcím SCHKO 
vytipované vhodné lokality nad rámec vytipovaných obcemi. Obnovu těchto cest budou obce 
řešit s CHKO individuálně. 
 

   8/   Diskuse 
Dotace PRV – článek 20 
Na jaře letošního roku vyhlásí Obecně prospěšná společnost pro Český ráj výzvu k podávání 
žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova – Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech.  
Dotace bude pouze investičního charakteru s možností požádat na veřejná prostranství, 
mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, vybrané kulturní památky a 
kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. 
Do fiche bude možné podat max. dvě žádosti, které budou mít odlišný režim podpory. 
Nejvyšší bodové hodnocení získají obce do 250 obyvatel s výdaji do 100 tis. Kč způsobilých 
výdajů. 
Bližší informace poskytnou pracovníci MAS. 
 
Směrnice o finanční kontrole 
Členským obcím byla předložena Směrnice o finanční kontrole (dle novely č. 126/2019 Sb. 
zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění), která od 1.1.2020 ukládá svazkům vytvořit systém 
finanční kontroly. 
Směrnice zejména upravuje vnitřní postupy pracovníků mikroregionu, vykonávání 
veřejnoprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory a vytvoření systému finanční 
kontroly svého hospodaření. 
Členské obce nemají ke znění vnitřní směrnici výhrady. 
 
město Turnov – Mgr. Jana Svobodová a  Ing. Jitka Kořínková 
- v turistických novinách Českého ráje 2020 budou uveřejněny typy na výlety v návaznosti na 
cyklobusové linky. 
- propagační materiály vydávané Sdružením Český ráj jsou obcím k dispozici v Turnově 
 
CHKO Český ráj – Ing. Jiří Klápště 
- u Paceřic byla nalezena sražená samice vlka. V současné době probíhají genetické testy, pro 
zjištění jeho původu 
- CHKO Český ráj plánuje v území obnovit některé vytipované mokřady a zasadit více stromů 
pro podporu zadržování vody v krajině a zlepšení mikroklimatu jednotlivých oblastí. 
 
 
9/ Usnesení 
Účast 9 členských obcí  
Shromáždění starostů schvaluje:  
a) podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje a účast Mikroregionu Český ráj na 

projektu: „Poradenská činnost v Mikroregionu Český ráj“ s vyčleněním vlastního 
podílu  na realizaci projektu v min. výši 55 000,- Kč.     
      (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel se) 

b) uzavření smlouvy o dílo na zajištění tištěné propagace cyklobusů a outdoorových 
bannerů s dodavatelem Sdružení Český ráj z.s., IČ: 150 45 838, celková cena 64 050,- 
Kč      (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)       

c)  uzavření smlouvy o dílo na koordinaci činností souvisejících s provozem cyklobusů 
 s dodavatelem Luděk Láska, IČ: 428 99 818, celková cena 48 400,- Kč  včetně DPH 
       (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)     
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d) uzavření smlouvy o dílo na pronájem plochy na autobuse s dodavatelem BUSLine KHK 
s.r.o., IČ: 05666449 ve výši 21 780,- Kč včetně DPH. 

       (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)     
e) rozpočtové opatření č. 1/2020  (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel) 
f) uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci provozu cyklobusů 
 v Královéhradeckém kraji s partnery Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, Svazek 
 měst a obcí Krkonoše, Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion 
 Glacensis.      (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel) 
g) Směrnici o finanční kontrole        (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)      
               
Shromáždění starostů bere na vědomí:  
- Inventarizaci majetku svazku 
 
 
 
10/ Závěr 
130. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 18:45 hodin. 
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 7.4.2020 od 16,30 hod. v Radvánovicích, 
v motorestu Zavadilka. 
 
 
 
………………….....                ………..……….……….               ……………………      
   Bc. Jan Janatka   Jan Kozák   Vlasta Špačková       
     ověřovatel                                 ověřovatel                           předsedkyně 
                    
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 


