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ZÁPIS 
z veřejného 122. zasedání (5/2018) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 

dne 6. září 2018 od 16,30 hod. v Motorestu Zavadilka v Radvánovicích 
 

Přítomni:  presenční listina zástupců členských obcí 
                 Počet občanů na veřejném zasedání: 5 
 
Jednání zahájila předsedkyně svazku Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni zástupci 
10 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní 
Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Jaroslav Louda a Bc. Jiřina 
Bobková Jiřina, Dis. (10 hlasů ano).  
 
Program:  
1/   Informace Sdružení Český ráj – Mgr. Svobodová 
2/    Diskuse s Bc. Pavlem Hečko, radním Královéhradeckého kraje 
3/    Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj  
4/    Dotace na nákup kompostérů ze SFŽP 
5/  Informace o provozu cyklobusů v roce 2018 (úhrada příspěvků partnerských obcí,   

průběžné vyhodnocení provozu  cyklobusů, ukončení provozu, stížnosti cestujících) 
6/    Oprava místních komunikací v MR ČESKÝ RÁJ – výběr dodavatelů, průběh realizace 
7/    Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 
8/   Diskuse 
9/  Usnesení 
10/    Závěr  
  
Program zasedání upraven dle požadavků členských obcí a následně schválen 10 hlasy. 
 
1/   Informace Sdružení Český ráj – Mgr. Svobodová 
Členským obcím byla představena paní Blanka Nedvědická, ředitelka Sdružení Český ráj a 
Geoparku Český  ráj o.p.s., která se funkcí ujala dne 1.9.2018 
Kontakt: 603 448 459 
 
Základními koncepčními vizemi jsou finanční stabilizace geoparku, šetrná turistika v Českém 
ráji a spolupráce s CHKO Český ráj. 
 
2/    Diskuse s Bc. Pavlem Hečko, radním Královéhradeckého kraje 
Destinační management je řešen se Sdružením Český ráj. 
Připravuje se nový dotační titul – muzea a galerie obcí či soukromá, je připraven nový dotační 
portál. 
Projekt „Skalní města“ je řešen napříč kraji libereckým, královéhradeckým, středočeským i 
ústeckým. 
 
Požadavky obcí, které byly předloženy k zapracování do dotačních titulů KH kraje: 
- podpora projektových dokumentací a realizací záchytných parkovišť, max. podpora z POV je 

nedostatečná – Bc. Hečko požaduje koncepční řešení této problematiky, aby mohlo být 
racionálně přistoupeno v případnému financování ze strany kraje 

- nákup techniky – obce požadují, aby se tato aktivita stala součástí DT 1 či DT 2 POV, protože 
např. údržbu zeleně je možné realizovat prostřednictvím svých zaměstnanců a není nutné si 
sjednávat tyto činnosti službou – Bc. Hečko prověří reálnost tohoto požadavku, není spatřován 
problém, proč nepodporovat nákup dílčí techniky, která napomůže drobných úkonům v obci 
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(údržba hřbitovů – vysavače, údržba veřejné zeleně - plotostřihy, motorová pila, traktůrky, 
atd.) 

- oprava a rekonstrukce účelových komunikací – obyvatelé obcí stavějí své nemovitosti i u 
účelových komunikací, jejichž údržba není podporována v POV -– Bc. Hečko prověří reálnost 
tohoto požadavku, není spatřován problém, proč nepodporovat opravu/rekonstrukci i 
účelových komunikací 

 
3/  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 
 
Poradce zajistí publicitu KHK kraje na weby svazku týkající se poskytnuté dotace na 
poradenskou činnost. 
     - splněno 
 
Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ - 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), poradkyni obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění, výkaz výměr na plnění 
pro potřeby výběrového řízení a min. 3 elektronické kontakty na dodavatele. 
     - úkol stále trvá 
 
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Vyskeř, Branžež  
 
Zástupci obcí předloží neprodleně dle § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů závěrečný účet MR Český ráj za rok 2017 zastupitelstvům svých obcí. Ze 
zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí. 
Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR. 
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 2018, tj. do 06/2019. 
     - splněno 
 
3/    Dotace na nákup kompostérů ze SFŽP 
Na SFŽP byla podána žádost na projekt: Kompostéry pro Český ráj o celkovém objemu 
prostředků 1 768 257,- Kč, z toho nákup kompostérů a techniky 1 720 257,- Kč, zpracování 
žádosti o dotaci 24 000,- Kč a zajištění výběrového řízení 24 000,- Kč, 
 
Výše požadované dotace činí 85%. 
Projektu se účastní obce Vyskeř a Hrubá Skála. 
 
Číslo projektu je CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008603. O ne/udělení dotace budou členské 

obce informovány. 
 
4/  Informace o provozu cyklobusů v roce 2018 (úhrada příspěvků partnerských obcí,   

průběžné vyhodnocení provozu  cyklobusů, ukončení provozu, stížnosti cestujících) 
Všichni partneři projektu příspěvek uhradili, pouze obec Chuchelna uhradila částku 6 000,- 
Kč, nechválila navýšení na 8 000,- Kč – na příští rok se bude řešit, zda v dané obci budou 
cyklobusy zastavovat. 
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Problém soukromého podnikání v obci Malá Skála, koloběžky – soustavný požadavek na 
kapacitní posílení spoje zelené linky na Kozákov. Na příští sezónu musí být vyřešeno. 
 
Provoz červené linky do 09/2018, smlouva s Libereckým krajem bude uzavřena až po 
kalkulaci výsledné ztráty z provozu. Paní předsedkyně je oprávněna uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu na základě dohody s Libereckým krajem a na příštím zasedání ji předložit členským 
obcím. 
 
Pan Jaroslav Louda, starosta obce Troskovice sledoval provoz cyklobusů a konstatuje, že 
zpoždění činilo max. 5 min., cyklobusy jezdily většinou ve stanovených časech. 
 
5/   Oprava místních komunikací v MR ČESKÝ RÁJ – výběr dodavatelů, průběh 

realizace 
Pro účely financování akce byly zúčastněným obcím (Hrubá Skála, Kacanovy, Troskovice, 
Karlovice, Olešnice, Vyskeř) zaslány žádosti včetně smluv o poskytnutí dotace 
(veřejnoprávních) dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Schválené žádosti 
v zastupitelstvu nemají zatím obce Olešnice a Vyskeř. 
 
Plnění v obci Karlovice již bylo dokončeno. 
 
Vzhledem k tomu, že všechny zúčastněné obce mají naplánovanou realizaci oprav místních 
komunikací až v roce 2019, bude výběrové řízení na dodavatele zahájeno v průběhu října. Na 
následujícím zasedání svazku bude schváleno uzavření smluv o dílo s vybranými dodavateli. 
 
ÚKOLY:  
Foto před zahájením plnění poradkyni zašlou obce Kacanovy a Vyskeř. 
 
6/ Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a jejich dodatků musí být návrh 
rozpočtu MR Český ráj vyvěšen po dobu 15 dnů před dnem zahájení jeho projednávání na 
úředních deskách členských obcí. 

Návrh vkladů členských obcí: 
Sobotka      38 000,-  
Hrubá Skála 38 000,-   
Karlovice 38 000,-   
Mladějov 38 000,-   
 
Libošovice 35 000,-  
Vyskeř  35 000,-   
 
Kacanovy        32 000,-   
Ktová             32 000,-    
Osek  32 000,-    
Olešnice 32 000,-    
Troskovice 32 000,-   
  
Úhrada obce Újezd pod Troskami ve výši 1 288,- Kč, která používá doménu craj.cz pro svůj  
e-mail. 
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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 2019 v příjmech i ve výdajích 
na částku 383 288,- Kč a zašle ho elektronicky členských obcím. Členské obce zajistí vyvěšení 
„Návrhu rozpočtu MR Český ráj na rok 2019“ na úředních deskách obcí po dobu 15 dnů. Na 
další zasedání ho přinesou k archivaci. 
 
Dále byl předložen Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2022. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022 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. 
 
8/   Diskuse 
Poradkyně – setkání s Lesy ČR a odborem dopravy Libereckého kraje na podzim letošního 
roku 
Z důvodu vybudování záchytných či lokálních parkovišť bude během 10/2018 svolána schůzka 
všech zúčastněných, místo setkání Karlovice. 
 
Jan Kozák - kreslené mapy  
- není dokreslený Mladějov panem Blažkem 
- v 10/2018 se uskuteční jednání s panem Svobodou ze společnosti PSgraf s.r.o., aby byl 
dořešen překlad do angl. jazyka v letácích 
- nabídka Webhouse, s.r.o. na nové webové stránky obcí a svazku, bude řešeno na dalším 
zasedání, nabídka byla všem členským obcí zaslána 
 
Vít Svoboda  - informace 
– nový vedoucí SCHKO Český ráj, pozvat ho na další zasedání 
Problémy s provozovateli balónů v Českém ráji, kteří poškozují soukromý a obecní majetek 
 
ÚKOLY:  Poradkyně požádá o metodickou pomoc Ministerstvo vnitra při vydání obecně 
závazné vyhlášky na území jednotlivých členských obcí. 
 
Poradkyně – Vypsané dotační podpory pro obce 

Státní fond dopravní infrastruktury 
Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 
2019 
Z dotace je možné financovat: 

• výstavba cyklistické stezky 
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• oprava cyklistické stezky 
• zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. 

nebo III. třídy kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.  
Stavební povolení s nabytím právní moci je nutné doložit do 15.2.2019 
 

• dotace ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů 
• žádosti se podávají do 15. listopadu 2018 

 
Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování 
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019 
Z dotace je možné financovat: 
Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace – oblast I 

• výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků; výstavba, rekonstrukce nebo 
bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, 
integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek 

• tato opatření lze realizovat podél silnic I., II., III. třídy anebo podél místních 
komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený 
provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 
500 vozidel/24hodin. 

• akce s věcnou orientací dle oblasti I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. 
Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél 
autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné 
hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy. 

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – oblast II 
• výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky; 
• výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které 

navazují na chodníky; 
• nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních 

podmínek (dále jen „TKP“) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: 
MD-OPK č. j. 9/2015–120–TN/3, ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015 se 
současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 341/07-
910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 a Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č. j. 49/2013-120-
TN/1 ze dne 30. 5. 2013, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro 
chodce splňující podmínky vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 
398/2009 Sb.“), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu 
dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením; 

• světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale 
vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, 
na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením; 

• úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního 
ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické 
zúžení komunikace, atd.); 

• světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené 
křižovatce (v souladu s TP 81, schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 122/2015-120-
TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na 
dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu 
Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující 
optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové 
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odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217, 
schváleno MD ČR č. j. 22/2012-120-STSP/1 ze dne 20. 1. 2012 s účinností od 1. 2. 
2012); 

• měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze 
informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro 
zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů). 

• tato opatření lze realizovat podél silnic I., II., III. třídy anebo podél místních 
komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený 
provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 
500 vozidel/24hodin. 

• akce, zařazená dle věcné orientace do oblasti II, může obsahovat i větší počet 
samostatných úprav. 
  

• dotace ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů 
• žádosti se podávají do 15. listopadu 2018 

 
Ministerstvo zemědělství 
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací 
Z dotace je možné financovat: 

1. opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu 
propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně 
posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou,  

2. výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v 
obcích minimálně pro 50 obyvatel  

3. výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její 
akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích  

4. výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), 
v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti 
vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě 
budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % 
obyvatel obce)  

5. výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 
spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 303),  

6. dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 
50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na 
již existující, kapacitní a vyhovující ČOV  

7. odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce 
nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu 4) nebo za 
předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, 
kapacitní a vyhovující ČOV  

8. projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určené k řešení dopadů 
plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území 
(podprogram 129 304). 

 
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží 
Z dotace je možné financovat: 

1. Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží 
za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich 
technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem 
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zvýšení zásob užitkové vody po obec, vytvoření zásob vody po případ hašení požárů 
apod. 

2. Výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem 
zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem 
(obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků 
a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po 
dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, 
vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod. 

Žádosti jsou přijímány od 17.9.2018 – 15.1.2019 
 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-
vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/ 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 
Z dotace je možné financovat: 
Obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. 
Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace 
proběhne společně s výměnou svítidel. 
 
9/ Usnesení 
Účast 10 obcí  
Shromáždění starostů bere na vědomí:  
- návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022
  
10/ Závěr 
122. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,10 hodin. 
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 15. 11. 2018 od 16,30 hod. v obci Vyskeř. 
 

 
 
 
 
 
……………….....                       ………..…………….              .………………………           

Jaroslav Louda     Bc. Jiřina Bobková, DiS.  Vlasta Špačková       
     ověřovatel                            ověřovatel                            předsedkyně 
                     
 
 


