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ZÁPIS 
z veřejného 123. zasedání (6/2018) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 

dne 15. listopadu 2018 od 16,30 hod. v hotelu Králíček v obci Kacanovy 
 

Přítomni:  presenční listina zástupců členských obcí 
 
Jednání zahájila předsedkyně svazku Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni zástupci 
11 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní 
Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Jan Kozák a pan Bc. Jan 
Janatka (10 hlasů ano/0/1 se zdržel).  
 
Program:  
  1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj  
  2/  Volba předsedy svazku a dvou místopředsedů svazku  
  3/ Volba členů revizní skupiny  
  4/ Volba členů inventarizační komise 
  5/ Webové stránky mikroregionu 
  6/  Realizace projektu ,,Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“ – 

uzavření smluv o dílo s vybranými dodavateli, postup realizace akce 
  7/ Zpráva z kontrolní činnosti revizní skupiny  
  8/ Závěrečná zpráva cyklobusy 2018, uzavření smlouvy s Libereckým krajem na poskytnutí   
      příspěvku v roce 2018, provoz cyklobusů v roce 2019  
  9/ Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu 

Český ráj 
 10/ Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 –  
        2022 
11/ Náklady obce Vyskeř a orgánů svazku  na provoz MR Český ráj za rok 2018 
12/ Stanovení režijních nákladů na rok 2019 
13/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2019 
14/ Schválení plánu inventur a činnost inventarizační komise v roce 2018 
15/ Žádosti do grantů Královéhradeckého kraje – poradenství, propagace cyklobusů 2019 
16/ Kreslené mapy 
17/ Výstupy z společného jednání s Policií ČR, CHKO Český ráj a Lesy ČR 
18/ Nová pravidla čerpání dotací z POV Libereckého kraje 
19/Poradenská činnost v roce 2019 
20/ Rozpočtové opatření č. 3/2018 
21/ Diskuse 
22/ Usnesení 
23/ Závěr 
  
Program zasedání byl schválen 11 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 
 
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 
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opatření), poradkyni obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění, výkaz výměr na plnění 
pro potřeby výběrového řízení a min. 3 elektronické kontakty na dodavatele. 
     - splněno 
 
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 
 
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.   
     - splněno 
 
Poradkyně požádá o metodickou pomoc Ministerstvo vnitra při vydání obecně závazné 
vyhlášky na území jednotlivých členských obcí. 
     -je to  v řešení s odborem veřejné správy, dozoru a  
     kontroly Liberec s paní Honzákovou    

2/  Volba předsedy svazku a dvou místopředsedů svazku  
Na 102. zasedání MR Český ráj dne 13.11.2014 došlo shromážděním starostů ke schválení 
orgánů svazku v tomto složení: 

- předseda svazku: Vlasta Špačková, obec Karlovice 
            místopředsedové svazku: Petr Hornig, obec Mladějov 
                                                     Jaroslav Louda, obec Troskovice 
 
Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov je mandát předsedy 
svazku a místopředsedů svazku 4 letý.  
Na zasedáních shromáždění starostů zastupuje členskou obec podle platných Stanov starosta 
nebo místostarosta. 
 
Dle platných Stanov ze dne 20.11.2015, čl. X., bodu 5 je možno volit jednoho nebo dva 
místopředsedy svazku. 
Zástupci členských obcí navrhli, jako tomu bylo doposud, provést volbu dvou místopředsedů.  
 
Na předsedu svazku je navržen(a): 
Vlasta Špačková, obec Karlovice, bytem: Radvánovice 75, 511 01 Turnov 
Kandidátka nemá výhrady ke své nominaci. 
 
Na místopředsedy svazku jsou navrženi:  
Prvý místopředseda: Petr Hornig, obec Mladějov, bytem: Střeleč 41, 507 45 Mladějov 
Druhý místopředseda: Jaroslav Louda, obec Troskovice, bytem: Troskovice 34, 512 63 
Rovensko pod Troskami 
 
Jmenování navržení kandidáti nemají výhrady ke své nominaci. O jednotlivých 
návrzích bylo hlasováno jednotlivě.  
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Osoby oprávněné podepisovat za svazek: 
Smluvní vztahy: 1 podpis (předseda svazku nebo místopředsedové) 
Finanční operace: 2 podpisy (předseda svazku nebo místopředsedové nebo účetní) 
U podpisů musí být vždy uvedena zastávaná funkce. 
 
Běžnou korespondenci svazku, plnění úkolů vyplývajících z činnosti svazku: 1 podpis 
(předseda svazku, oba místopředsedové, poradce svazku – v současné době Jarmila Lásková 
Soldátová) 
 
3/ Volba členů revizní skupiny  
Na 117. zasedání shromáždění starostů MR Český ráj schválilo revizní skupinu ve složení: Jan 
Kozák, Michal Nožička, Jitka Šimková 
Dle platných stanov: “Revizní skupina má 3 členy z řad starostů či místostarostů členských 
obcí volené shromážděním starostů na dobu 4 let. Opakované zvolení je možné. Funkce člena 
revizní skupiny je neslučitelná s výkonem funkce člena jiného voleného orgánu svazku.“ 
 
Návrh členů revizní skupiny: 
Jan Kozák 
Michal Nožička, DiS.  
Vít Svoboda 
Jmenování navržení kandidáti nemají výhrady ke své nominaci. O jednotlivých 
návrzích bylo hlasováno jednotlivě.  
 
Orgán pro schválení účetní závěrky  tvoří tři zástupci členských obcí svazku, které na dobu 4 
let volí do této funkce shromáždění starostů. Tento orgán je také odvolává. 
 
Návrh členů orgánu pro schválení účetní závěrky: 
Jan Kozák 
Michal Nožička, DiS. 
Vít Svoboda 
Jmenování navržení kandidáti nemají výhrady ke své nominaci. O jednotlivých 
návrzích bylo hlasováno jednotlivě.  
 
4/ Volba členů inventarizační komise  
Na 117. zasedání Mikroregion Český ráj byla zvolena inventarizační komise MR ve složení: 

Ústřední inventarizační komise: předseda: Bc. Jan Janatka – místostarosta města Sobotka 
            Člen: Ludmila Brzobohatá – účetní DSO 
Dílčí inventarizační komise:  Zdeněk Šich – starosta obce Olešnice 
    Jan Kozák – starosta obce Vyskeř 
 
Shromáždění starostů navrhuje, aby do inventarizační komise byli navrženi stejní členové ve 
složení: 
Ústřední inventarizační komise: předseda: Bc. Jan Janatka 
            Člen: Ludmila Brzobohatá – účetní DSO 
Dílčí inventarizační komise: Zdeněk Šich 
    Jan Kozák 
Jmenování navržení kandidáti nemají výhrady ke své nominaci. 
 
5/ Webové stránky mikroregionu 
Zástupci členských obcí vznesli požadavek na modernizaci stávajících webových stránek 
mikroregionu. Stránky např. nedisponují verzí pro mobilní zařízení a nejsou dostatečně 
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interaktivní. Dále se vyskytlo i několik případů, kdy stránky byly napadeny a místo na web 
mikroregionu byli uživatelé přesměrováni na zahraniční zavirované stránky.  
 
ÚKOLY:  Poradce pozve na příští zasedání pana Ing. Hanzla a členské obce na něj vznesou 
své požadavky na úpravu webových stránek mikroregionu. 
 
6/  Realizace projektu ,,Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“ – 

uzavření smluv o dílo s vybranými dodavateli, postup realizace akce 
Bylo zajištěno výběrové řízení, dne 29.10.2018 proběhlo hodnocení nabídek s tímto 
výsledkem: 
Část a) Obec Hrubá Skála 
Vybraný dodavatel: 
Obchodní firma: Ing. Gorazd Šváb s.r.o. 
Adresa sídla/ místa podnikání: V dolině 1515/12b, 101 00 Praha 10 
IČ: 05188601 
Nabídková cena: 998 267,- Kč bez DPH, dodavatel není plátcem DPH 
 
Část b) Obec Kacanovy 
Vybraný dodavatel: 
Obchodní firma: M-SILNICE a.s. 
Adresa sídla/ místa podnikání: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ: 42196868 
Nabídková cena: 672 082,70 Kč včetně DPH 
 
Výběr dodavatele nebyl ukončen výběrem dodavatele, ale zrušením části b) VZ, protože 
nabídková cena vybraného dodavatele neodpovídala finančním možnostem zadavatele. 
Předpokládaná cena plnění činila 370 000,- Kč. 
 
Část c) Obec Troskovice 
Vybraný dodavatel: 
Obchodní firma: M-SILNICE a.s. 
Adresa sídla/ místa podnikání: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ: 42196868 
Nabídková cena: 236 054,10 Kč včetně DPH 
 
Část d) Obec Olešnice 
Vybraný dodavatel: 
Obchodní firma: IZOTRADE s.r.o. 
Adresa sídla/ místa podnikání: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín 
IČ: 28368509 
Nabídková cena: 248 287,04 Kč včetně DPH 
 
Část e) Obec Vyskeř 
Vybraný dodavatel: 
Obchodní firma: Silnice LK a.s. 
Adresa sídla/ místa podnikání: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 
IČ: 28746503 
Nabídková cena: 175 571,00 Kč včetně DPH 
 
Na část f) si uzavřela smlouvu obec Troskovice, výběrové řízení probíhalo jako sdružení 
zadavatelů. 
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S vybranými dodavateli jsou předloženy smluvní vztahy, pro plnění v obci Kacanovy 
proběhne další výběrové řízení. 
 
Členské obce navrhují schválit předložené smluvní vztahy. 

 
ÚKOLY: Poradkyně zašle na Liberecký kraj podklady k uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace. 
 
Liberecký kraj na základě předložené žádosti zaslal k uzavření Smlouvu o poskytnutí dotace 
z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/5068/2018. 
Členské obce se seznámily s obsahem a souhlasí s jejím uzavřením. 
 
7/ Zpráva z kontrolní činnosti revizní skupiny  
Revizní skupina předložila Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj 
v roce 2018 ze dne 2.10.2018. 
Poradkyně přítomným přečetla zprávu z kontroly a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. 
Originál „ Kontrolní zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2018“ bude 
uložen v sídle svazku. 
 
Dále revizní skupina předložila Protokol o výsledku kontroly Obecně prospěšné společnosti 
pro Český ráj ze dne 4.6.2018. 
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 2018 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. 
 
 
8/ Závěrečná zpráva cyklobusy 2018, uzavření smlouvy s Libereckým krajem na 
poskytnutí příspěvku v roce 2018, provoz cyklobusů v roce 2019  
Liberecký kraj předložil Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého 
kraje v roce 2018, číslo smlouvy OLP/5168/2018 – částka požadovaná k úhradě činí 55 000,- 
Kč.  
Částka k úhradě je odvozena od celkové ztráty z provozu (za měsíc září je proveden pouze 
odhadem), která činí  383 762,16 Kč, skutečná ztráta do 09/2018 činí 353 654,- Kč.  
Liberecký kraj uhradí 328 762,16 Kč a MR Český ráj 55 000,- Kč. 
Členské obce nemají k úhradě výhrady. 
  
Doposud nejsou spočítány celkové počty přepravených cestujících a celková ztráta za 
dopravce BUS Line s.r.o. – bude dodáno v příštím týdnu. 
 
Za Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. je celková ztráta 95 158,84 Kč, počet přepravených osob 
2 892 a 111 kol. 
Na dané lince došlo  meziročně ke zvýšení o 147 přepravených osob a 18 kol. 
 
PPC reklama – počet prokliků r. 2017 - 13 283, v roce 2018 -  8 015, jedná se o zásadní 
úbytek. 
 
ÚKOLY:  Poradce si od Sdružení Český ráj vyžádá hlubší analýzu PPC reklamy. 
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Závěrečná zpráva obcím bude předložena po úhradě nákladů Libereckému kraji a získání 
výpisu z účtu. Partnerům, kteří mikroregionu poskytli dotaci ve smyslu zákona č. 250/2000 
Sb., bude zasláno vyúčtování veřejnoprávních smluv. Ostatním partnerům, kteří uzavřeli 
s mikroregionem darovací smlouvu, bude vyúčtování k dispozici v Závěrečné zprávě. 
 
 
Provoz v roce 2019 
 – p. Havrda upozorňuje, že v roce 2019 dojde k opravě komunikace v úseku Sedmihorky - 
Volavec 
- v prosinci se uskuteční na Královéhradeckém kraji setkání k vyhodnocení sezóny 2018, 
jednání se zúčastní poradce a předsedkyně 
 
 
9/ Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Český 
ráj 
Dne 16.8.2018 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření svazku.  
Závěr: Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
Členské obce projednaly obsah Zprávy a nemají k ní výhrady. 
 
 
10/ Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 
2022 
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí 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. 
 
Vzhledem k tomu, že je splněna zákonná povinnost, je možné schválit rozpočet MR na rok 
2019. 
 
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2019 předložily obce: Mladějov, Vyskeř, Kněžmost, 
Sobotka, Libošovice, Olešnice, Kacanovy, Ktová, Karlovice 
 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 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, Vyskeř, Kněžmost, 
Sobotka, Libošovice, Olešnice, Kacanovy, Ktová, Karlovice 
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ÚKOLY: Poradce zveřejní na webových stránkách svazku schválený rozpočet a střednědobý 
výhled rozpočtu, členské obce zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedených 
schválených dokumentech. 
 
 
11/ Náklady obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2018 
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. 
 
Požadavky: 
OBEC VYSKEŘ 
- poštovní známky         224,- Kč 
- obálky            28,- Kč 
- kancelářské potřeby (pořadače, kancelářský papír)    200,- Kč 
- kopírování          200,- Kč 
- telekomunikační poplatky        400,- Kč 
- roční udržovací poplatek – software KEO4 Majetek    660,- Kč 
___________________________________________________________________________ 
 C e l k e m k úhradě:                                                                                             1 712,- Kč                           
  
Členské obce nemají výhrady k uplatňovaným nákladům obce Vyskeř. 
 
 
12/ Stanovení režijních nákladů na rok 2019 
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. 
 
 
13/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2019 
Mikroregion dle platných Stanov je povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou 
odborně způsobilou. Na rok 2019 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 1.1.2019 do 31.12.2019. 
 
 
14/ Schválení plánu inventur a činnost inventarizační komise v roce 2018 
Předsedkyně svazku  stanovuje plán inventur s platností od 1.12.2018 do 17.1.2019. 
Členské obce tento plán projednaly a souhlasí s obsahem. 
 
 
15/ Žádosti do grantů Královéhradeckého kraje – poradenství, propagace cyklobusů 
2019 
V rámci projektu Náklady na poradce bude podána žádost o poskytnutí finanční podpory 
z dotačního programu Královéhradeckého kraje na částku. Po výběrovém řízení budou známy 
celkové náklady.  
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Z dotačního programu Královéhradeckého kraje bude zároveň podána žádost o dotaci na 
propagaci cyklobusů, která bude spočívat ve vydání tištěné propagace (plakát, kapesní jízdní 
řád), pronájem plochy na autobuse (01-09/2019), dále bude zváženo, zda bude opakována 
PPC reklama po jejím vyhodnocení. 
 
Obce souhlasí s podáním žádostí do 7.1.2019, na příštím zasedání budou informovány o 
rozsahu podané žádosti. 
 
 
16/ Kreslené mapy 
Je možné získat na vydání tištěných materiálů z Libereckého kraje, 7.6 Podpora rozvoje 
cestovního ruchu v Libereckém kraji 
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Horáčková, tel. 485 226 420 
email:  katerina.horackova@kraj-lbc.cz 
 
Je nutné vyzvednout el. a tištěné podklady pro obce Ktová, Vyskeř a Troskovice na PS Grafu. 
Obec Vyskeř navrhuje provést překlad do ang. jazyka pouze pro jejich obec a následně 
provádět překlady pro obce, které budou připraveny. 
 
 
17/ Výstupy ze společného jednání s Policií ČR, CHKO Český ráj a Lesy ČR 
Dne 9.11.2018 se na obecním úřadě v Karlovicích uskutečnilo společného jednání. Shrnutí 
zásadních výstupů:  
– obec Hrubá Skála vyvolá do konce roku 2018 jednání zástupců SCHKO Český ráj a Lesů 
ČR se schůzkou u hřbitova z důvodu možného vybudování plochy pro parkování 
- Lesy ČR prověří možnost vybudovat plochy pro parkování na základě námětů obcí 
- obce opakovaně požádají DI Policie ČR o povolení osazení dopravní značky B28 „zákaz 
zastavení“  
- obec Troskovice bude navrhovanou lokalitu pro parkování na odbočce na Křenovský šenk 
z krajské komunikace řešit s Policií ČR, DI 
- Mikroregion Český ráj svolá jednání s SŽDC ohledně využití železničních zastávek např. 
v Libošovicích, Mladějově pro parkování vozidel 
 - Mikroregion Český ráj v létě 2019 svolá další společné jednání, přizve i zástupce Policie ČR 
Královéhradeckého a Středočeského kraje, DI 
 
 
18/ Nová pravidla čerpání dotací z POV Libereckého kraje 
Poradkyni svazku byla k připomínkování zaslána nová pravidla pro čerpání dotaci z Programu 
obnovy venkova. Kraji byly zaslány níže uvedené připomínky: 

• DT 4 – návrh na změnu názvu dotačního titulu – odstranění slova ,,místních“, a to na 
znění: DT 4 oprava a výstavba komunikací, chodníků, VO, mostků, zálivů autobusové 
dopravy, parkovišť, tj. připustit čerpání prostředků na místní i účelové komunikace 
 

• do DT 7 budou podávány žádosti o dotaci pouze na projekty, jejichž výstupy zůstanou 
v majetku dobrovolného svazku – již nebude možné podporovat např. komunikace, 
VO v majetku členských obcí..  

• KÚ LBC kraje navrhuje podporovat nejvyšším bodovým ohodnocením DT 6 – 
poradenskou činnost, poté techniku pro zajištění společných komunálních služeb a 
údržbu veřejných prostranství a následně zařízení pro konání kulturních, sportovních a 
společenských akcí.  Z tohoto důvodu bylo navrženo přidat do DT 7, krom vybavení na 
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údržbu veřejných prostranství i nákup úředních desek a (přenosného) dopravního 
značení. 

• nově mohou podat žádost o dotaci v DT 6 a 7 všechny obce MR včetně těch nad 2,0 
tis. obyvatel, 

• neuplatňovat v rámci max. výše dotace v DT 7 celkový počet obyvatel svazku. nově 
by měl svazek získávat max. dotaci podle své velikosti (do 5 tis. obyvatel, do 20 tis. a 
nad 20 tis.) Navrhované řešení Libereckého kraje: 
- svazek do 5 000 obyvatel – max. 70 % dotace z celkových uznatelných nákladů a 
max. 400 000,- Kč 
- svazek do 20 000 obyvatel – max. 70% dotace z celkových uznatelných nákladů a 
max. 700 000,- Kč 
- svazek nad 20 000 obyvatel – max. 70% dotace z celkových uznatelných nákladů a 
max. 1 000 000,- Kč 

S tímto nesouhlasíme, protože pouze členství ve svazku s vyšším počtem obyvatel by nemělo 
znamenat možnost vyšší dotace, výše dotace by se měla stupňovat počtem zapojeným obcí. 
 max. počet bodů by měl být přidělen v daném kritériu, pokud se projektu zůčastní 7 obcí, 
LBC kraj navrhuje 10 obcí, pokud by svazek do 20 tis. obyvatel měl získat pro 10 obcí max. 
700 tis. dotace – jednalo by se o projekty s výstupem pro jednu obec 70 tis. Kč dotace/70 tis. 
Kč vlastní zdroje, což jsou opravdu velice malé dílčí projekty. 
 
Bylo navrženo ponechat kritérium z roku 2018, díky kterému měly všechny svazky obcí 
možnost čerpat až 1 000 000,- Kč bez ohledu na jejich počet obyvatel. 
 
 
19/ Poradenská činnost v roce 2019 
Vzhledem k tomu, že mikroregion čerpá prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje, je 
nutné na poradenskou činnost vypsat výběrové řízení pro obce Libereckého a 
Královéhradeckého kraje. Obce Středočeského kraje si hradí poradenskou činnost samostatně. 
Členské obce se dohodly, že výběrové řízení bude vypsáno na roky 2019-2022. Členy 
hodnotící komise budou: Mgr. Ondřej Havrda, Petr Hornig a Bc. Jiřina Bobková, DiS. 
 
Následně je předsedkyně svazku oprávněna uzavřít příkazní smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 
 
 
20/ Rozpočtové opatření č. 3/2018 
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření 3/2018 (viz. příloha). Členské obce 
nemají k rozpočtovému opatření výhrady. 
 
 
21/Diskuse 
Mgr. Jana Svobodová – v nejbližší dnech se bude v Turnově konat setkání obcí ORP Turnov 
 
Ing. Blanka Nedvědická – proběhne pasportizace všech map na území Českého ráje 
        - Geopark Český ráj požádal o dotaci na marketing a propagaci, dále 
bylo požádáno na MŽP např. na lokace geologických nalezišť, na reg. výrobky, atd. 
 
ÚKOLY:  Obec pošlou Ing. Janu Mertlíkovi elektronicky (mertlik@cesky-raj.info) své 
případné požadavky na výměnu či opravu map pro území své obce. 
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Vlasta Špačková – odměny oddávajícím v obcích – odpověď: Turnov - ano, Sobotka – ne, 
pouze ošatné ze zákona  
 
Ktová – možnost uplatnit vyhlášku o platbě z ubytovací kapacity v zimních měsících na 
přechodné ubytování dělníků – odpověď: nelze 

Vyskeř –  
zkušenost s norskými fondy – odpověď: z členským obcí žádná, administrativně velice 
náročné,  
- jak budou obce řešit zvýšení nákladů na svoz odpadu v roce 2019 předložené 
Severočeskými komunálními službami – odpověď: nijak, jiné řešení neexistuje, bude 
požádáno alespoň o uzavření smluv odpovídajících platné legislativě  
 
22/ Usnesení 
Účast 11 členských obcí  
 
Shromáždění starostů schvaluje: 
      a) volbu 2 místopředsedů svazku                                          (10 hlasů ano, 1 se zdržel)  

        b) orgány svazku ve složení:  
předseda svazku:  
Vlasta Špačková, bytem: Radvánovice 75, 511 01 Turnov 
datum vzniku funkce: 16.11.2018                                   (10 hlasů ano, 1 se zdržel)   

           
 místopředsedové svazku: 
 Prvý místopředseda: Petr Hornig, bytem: Střeleč 41, 507 45 Mladějov   

datum vzniku funkce: 16.11.2018                                     (10 hlasů ano, 1 se zdržel) 
  
             Druhý místopředseda: Jaroslav Louda, bytem Troskovice 34, 512 63 Rovensko pod 
 Troskami 

datum vzniku funkce: 16.11.2018                                     (10 hlasů ano, 1 se zdržel) 
 

      c) osoby oprávněné podepisovat za svazek obcí Mikroregion Český ráj:  
        Vlasta Špačková, Petr Hornig, Jaroslav Louda, poradce svazku v rozsahu oprávnění          
 v souladu s bodem 2/ zápisu                           (11 hlasů ano) 
 

 d) rozpočtové opatření č. 3/2018                                           (11 hlasů ano) 
 

     e) vyrovnaný rozpočet MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na rok 2019 v příjmech 385 288,-  
Kč a ve výdajích 385 288,- Kč        (11 hlasů ano) 

 
f) rozpočtový výhled MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na roky 2020 – 2022 
                            (11 hlasů ano) 
g) revizní skupinu ve složení:  

Jan Kozák (10 hlasů ano, 1 se zdržel)     
            Michal Nožička, DiS.                                                 (10 hlasů ano, 1 se zdržel) 
            Vít Svoboda                                                                (10 hlasů ano, 1 se zdržel)                       
            datum vzniku funkce: 16.11.2018 
 

h)  orgán pro schválení účetní závěrky ve složení:  
 Jan Kozák       (10 hlasů ano,1 se zdržel) 
 Michal Nožička, DiS.     (10 hlasů ano,1 se zdržel) 
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 Vít Svoboda      (10 hlasů ano,1 se zdržel) 
datum vzniku funkce: 16.11.2018 
 

i)    členy Ústřední inventarizační komise:  
           předseda: Bc. Jan Janatka 
           člen: paní Brzobohatá – účetní DSO 
           členy Dílčí inventarizační komise: Zdeněk Šich 
                           Jan Kozák 
                (10 hlasů ano, 1 se zdržel) 
 
     j)      uzavření smluv o dílo s vybranými dodavateli na realizace akce: ,,Oprava místních  
    komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“   (11 hlasů ano) 
 
     k)       uzavření smlouvy s Libereckým krajem na úhradu ztráty z provozu cyklobusů ve výši             

                55 000,- Kč                                  (11 hlasů ano)         
 l)     obci Vyskeř úhradu nákladů spojených s chodem  MR v roce 2018 ve výši 1 712,- Kč                                                                     
                                                                                                  (11 hlasů ano) 

m)   uzavření dohody o provedení práce s paní Brzobohatou na vedení účetnictví v roce   
       2019 v částce 28.000,- Kč za 90 hodin práce                    (11 hlasů ano) 

 
Shromáždění starostů bere na vědomí:  
           - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregion Český ráj  
            - Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2018  
           -  Plán inventur v roce 2018 
 
 
 
23/ Závěr 
123. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,00 hodin. 
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 31.1.2019 od 16,30 hod. v Sobotce, 
v restauraci Na Bůrovně. 
 

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

Jan Kozák                    Bc. Jan Janatka               Vlasta Špačková       
    ověřovatel                        ověřovatel                                        předsedkyně 
                     
 
 


