Zápis z 91. zasedání MR Český ráj –6/2012

ZÁPIS
z veřejného 91. zasedání (6/2012) Mikroregionu Český ráj konaného dne 6.12.2012
v obci Kacanovy, v hotelu Králíček
Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Vít Svoboda a František Hübner.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
2/ Reklamace plnění financovaného z PRV
3/ Činnost revizní skupiny v roce 2012
4/ Volba členů revizní skupiny
5/ Náklady Obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2012
6/ Schválení rozpočtového opatření č. 3/2012
7/ Stanovení režijních nákladů na rok 2013
8/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2013
9/ Schválení komise pro schválení účetní uzávěrky
10/ Schválení plánu inventur a činnost inventarizační komise v roce 2012
11/ Projednání dílčí Zprávy o přezkoumání hospodaření MR Český ráj za rok 2012
12/ Schválení rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014-2016
13/ Schválení smlouvy s organizací Most naděje o.s. na protidrogovou prevenci
14/ POV 2013 – schválení společných projektů
15/ Cyklobusy v roce 2013, projednání požadavku partnera projektu -Města Bakov nad Jizerou
16/Diskuse
17/ Usnesení
18/ Závěr
Program jednání byl schválen 9 hlasy.

1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
a) Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Hrubá Skála, Karlovice, Vyskeř, Osek, Olešnice,
Kacanovy, Ktová , Troskovice
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Český ráj za
rok 2011 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.
b) Poradce zjistí důvody neuhrazení příspěvku na cyklobusy od obcí Bakov nad Jizerou (12 000,Kč), Rovensko pod Troskami (6 000,- Kč), Rakousy (1 000,- Kč)
- Rovensko pod Troskami a Rakousy příspěvek uhradí a Bakov nad Jizerou
schválil pouze 50% nákladů z 12 000,- Kč
c) Poradce zpracuje jednotný požadavek na opravu krajských komunikací na Liberecký a
Královéhradecký kraj s pozvánkou na samostatné jednání na místě samém.
- nesplněno, požadavky zaslaly obce Karlovice, Troskovice, Hrubá Skála
d) Poradce zpracuje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2013 v příjmech i ve výdajích na částku
384 000,- Kč a zašle ho elektronicky členských obcím. Členské obce zajistí vyvěšení „Návrhu
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rozpočtu MR Český ráj na rok 2013“ na úředních deskách obcí po dobu 30 dnů. Na další zasedání
ho přinesou k archivaci.
- splněno
e) Obce Libereckého kraje pošlou své náměry na obnovu veřejných prostranství do 6.12.2012
s potřebnou kvantifikací výstupů
-částečně splněno obec Karlovice, Vyskeř a Kacanovy
f) Poradce zpracuje návrh reklamace na MK Ktová provedeného plnění a předloží ho
předsedkyni k podpisu.
- splněno
g) Poradce zajistí předložení smlouvy poskytovatelem těchto služeb na protidrogovou prevenci
pro území mikroregionu do příštího zasedání.
- splněno
2/ Reklamace plnění financovaného z PRV
Reklamace - obnova místní komunikace v lokalitě „Na Kabáta“ p. p. č. 832/1 a 842/1 v k. ú.
Ktová
Reklamovány byly tři úseky této komunikace, většinou se jedná o opakující se praskliny
v asfaltovém povrchu.
Reklamace byla provedena, zadrcení míst s nánosem asfaltu proběhne 04/2013.

3/ Činnost revizní skupiny v roce 2012
Revizní skupina předložila Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2012 ze
dne 22.10.2012
Poradce přítomným přečetl zprávu z kontroly a na závěr uvedl, že nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Originál „Zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2012“ bude uložen ve
složce svazku.
ÚKOLY:
Poradce rozešle všem členským obcích Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj
v roce 2012 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby
v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy.

4/ Volba členů revizní skupiny
Na 85. zasedání shromáždění starostů MR Český ráj schválilo revizní skupinu ve složení: Josef
Rejman, Vít Svoboda a Jiřina Bobková.
Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov je nutné dva členy
revizní skupiny tajným hlasováním odvolat. Zbývají člen je pak automaticky opět zvolen.
Odvoláni v tajném hlasování byli: Josef Rejman, Vít Svoboda
Navržení členové revizní skupiny: Jiřina Bobková, Jan Houška, Jaroslav Louda
Navržení členové nemají výhrady ke své nominaci.
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5/ Náklady Obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2012
Na 18. zasedání zástupci MR Český ráj schválili limit předsedy mikroregionu na cestovné,
telefon a poštovné v běžném roce ve výši 31.000,- Kč.
Předsedkyně svazku v letošním roce nevyčerpala limit, vyčerpaná částka k 31.12.2012 bude
sdělena na příštím zasedání.
Místopředsedové svazku nenárokují žádnou úhradu nákladů.
Požadavky:
OBEC VYSKEŘ
- poštovní známky, obálky, kopírování, telekomunikační poplatky
Celkem:
1.016,- Kč
Členské obce nemají výhrady k uplatňovaným nákladům Obce Vyskeř.
6/ Schválení rozpočtového opatření č. 3/2012
Revizní skupina navrhuje provést rozpočtové opatření č. 3/2012. Všem členským obcím byl
předložen návrh rozpočtové změny č. 3/2012, který je přílohou tohoto zápisu. Členské obce
nepodaly žádnou námitku, proto je možné tuto rozpočtovou změnu schválit.
7/ Stanovení režijních nákladů na rok 2013
Na rok 2013 je navrženo stanovit režijní náklady MR ve stejné výši jako v roce 2012, a to:
4.000,- Kč poskytnou obce - Kacanovy, Ktová, Osek, Olešnice a Troskovice,
6.000,- Kč obce - Libošovice a Vyskeř,
8.000,- Kč obce - Hrubá Skála, Karlovice, Mladějov a Sobotka.
Platba bude splatná na účet mikroregionu do konce února 2013 a je již zahrnuta v rozpočtu na
rok 2013.
Limit předsedy mikroregionu již byl na 18. zasedání schválen na běžný rok ve výši 31.000,- Kč
a zůstává v platnosti.
8/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2013
Mikroregion dle platných Stanov je povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
způsobilou. Na rok 2013 byla předložena Dohoda o provedení práce s paní Brzobohatou na
vedení účetnictví mikroregionu (10 000,-Kč) a agendy turistických autobusů (14 000,- Kč),
zpracování uzávěrek v celkové částce 24.000,- Kč za 90 hodin práce.

9/ Schválení komise pro schválení účetní uzávěrky
Je navržena 3členná komise pro schválení účetní uzávěrky za rok 2012:
Jan Janatka – místostarosta Města Sobotka, František Hübner – starosta Obce Olešnice a Mgr.
Fišerová – starostka Obce Vyskeř
Nikdo z členských obcí nemá výhrady k navrženým členům.
10/ Schválení plánu inventur a činnost inventarizační komise v roce 2012
Na 80. zasedání byla zvolena inventarizační komise MR ve složení:
Ústřední inventarizační komise: předseda: Bc. Jan Janatka – místostarosta Města Sobotka
Člen: paní Brzobohatá – účetní DSO
Dílčí inventarizační komise: František Hübner – starosta Obce Olešnice
Mgr. Fišerová – starostka Obce Vyskeř
Předsedkyně svazku stanovuje plán inventur s platností od 1.12.2012 do 31.1.2013.
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11/ Projednání dílčí Zprávy o přezkoumání hospodaření MR Český ráj za rok 2012
Dne 16.10.2012 se uskutečnila kontrola hospodaření pracovníky Krajského úřadu Libereckého
Kraje s výsledkem bez výhrad a nedostatků.
Obce nemají výhrady k předložené Zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření MR Český ráj.
12/ Schválení rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014-2016
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí byl Návrh rozpočtu MR Český ráj
na rok 2013 vyvěšen po dobu 30 dnů na úředních deskách členských obcí.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 384.000,- Kč, a výdaje 384.000,- Kč
Žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly vzneseny.
Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v platných Stanovách, je možné
přistoupit ke schválení vyrovnaného rozpočtu.
Vyvěšený rozpočet na rok 2013 předložily obce: Dobšín, Sobotka, Kacanovy, Libošovice,
Mladějov, Hrubá Skála, Osek, Olešnice, Karlovice, Troskovice
13/ Schválení smlouvy s organizací Most naděje o.s. na protidrogovou prevenci
Most naděje o.s. předložil smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku na terénní programu pro
uživatele drog na území MR v roce 2012 ve výši 7 119,- Kč.
Členské obce nemají výhrady k uzavření smlouvy.
14/ POV 2013 – schválení společných projektů
Pro obce Libereckého kraje bylo schváleno jednotné téma: Obnova veřejných prostranství
Karlovice:
Obnova veřejného prostranství - jedná se o prostor před hřbitovem Přáslavice na obecních
pozemcích, kdy je třeba osadit 90 metrů silničních obrubníků, položit geotextilii a následně terén
o ploše 250 m2 upravit kamenivem a štěrkodrtí. Terén musí být propustný vzhledem ke
chráněným stromům před hřbitovem. Celkové náklady 125.000,-. Mám projektík, vyjádření
MěÚ.
Na veřejná prostranství do Radvánovic před Dům s peč. službou a před prodejnu by bylo dobré
vyměnit stávající venkovní sedací soupravy, tzv. áčka (dvě lavice a stůl, vše spojené), celkem 4
kusy á Kč 7.000,- = 28.000,-.
Kacanovy: 100 000,- Kč
Název akce: Oprava chodníku před hřbitovem
Umístění: p.p.č. 1152 k.ú. a obec Kacanovy
Parametry: dlažba zámková 60 m2
obrubník zahradní 19 bm
obrubník ležatý 30 bm
výsadba cca 7 ks stromů
Vyskeř – 75 m ohradní zďi hřbitova, celkový náklad 150 000,- Kč
Hrubá Skála a Ktová se projektu nezúčastní
ÚKOLY:
Do 14.1.2013 Troskovice a Olešnice pošlou své návrhy.
V Olešnici bude obnoven prostor na Pohoři + zeleň u MŠ
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15/ Cyklobusy v roce 2013, projednání požadavku partnera projektu -Města Bakov nad
Jizerou
Je předloženo závěrečné vyhodnocení cyklobusů v roce 2012, termínově se zpozdilo kvůli
uzavření smlouvy na financování ztráty z provozu na Královéhradeckém kraj s Královéhradeckým
krajem.
K předložené zprávě nemají členské obce výhrady, zpráva bude umístěna na webové stránky MR.
Závěr finančního vyhodnocení
Na samostatném účtu (č.ú.195607071/0300) zůstává ke 30.11.2012 částka 283 178,67 Kč.
Do konce roku 2012 bude částka na účtu navýšena o 6 000,- Kč - Bakov nad Jizerou, 1 000,- Kč
– Rakousy, 3 000,- Kč Hrubá Skála a ponížena o 6 000,- Kč doplatek účetnictví , 15 000,- Kč
dotace MR Český ráj na poradenství zaslána Královéhradeckým krajem na jiný účet. Jiné pohyby
na účtu se nepředpokládají.
Město Bakov nad Jizerou odmítlo uhradit náklady dle schváleného rozpisu úhrad ve vztahu na
velikost sídla partnera. Rada města schválila příspěvek ve výši 6 000,- Kč. Ostatní partneři
schválené financování dodrželi.
Členské obce berou tuto skutečnost na vědomí, ale žádají,aby bylo jednáno s představiteli města
Bakov nad Jizerou na rok 2013, aby již nebyly tyto odchylky od schváleného financování.
ÚKOLY: Poradce zajistí v 01/2013 společnost schůzku v Bakově nad Jizerou.

Již byla vyhlášena podpora na propagaci cyklobusů v roce 2013 Královéhradeckým krajem.
Poradce zpracuje žádost na dohodnutou propagaci. Opět se bude jednat o plakát a kapesní jízdní
řád. Se Sdružením Český ráj se dále jedná o další možné propagaci na webových stránkách.
Firma OREDO zaslala návrh Smlouvy na úhradu části nákladů spojených se zajištěním provozu
cyklobusů v Českém ráji v roce 2013. Členské obce nemají výhrady k jejímu uzavření, ale
požadují nejprve znát rozsah spojů v roce 2013 a výši nákladů za 1 km.

Požadavky na obnovu komunikací, které budou zaslány na krajské úřady:
Karlovice
ke komunikacím III. třídy ve vlastnictví LK, které je potřeba opravit, vše k.ú. Karlovice silnice III/2828 v osadě Sedmihorky, kdy se jedná o 800 m délky,
silnice III/03521 do Lázní Sedmihorky alejí, včetně nájezdu k železničnímu přejezdu,
silnice III/2824 před osadou Roudný, jedná se o 300 m délky
silnice III/2823 Radvánovice směr Rovensko - silnice v havarijním stavu v celkové délce, tj.
nejen na k.ú. Karlovice.
Troskovice zaslala mapu s úseky, které by měly být obnoveny
16/ Diskuse
Poradce – dotace Ministerstva pro místní rozvoj
•
•
•

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
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Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 15. února 2013.
Žádosti podané v rámci této výzvy musí být zpracovány dle Zásad podprogramu zveřejněných na
webové adrese: http://www.mmr.cz .
Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 17. prosince 2012, kdy bude zpřístupněna
elektronická Žádost o poskytnutí dotace na webové adrese: http://www3.mmr.cz/zad .
Ing. Jan Mocek –SCGKO Český ráj – aktuality
- dofinancovává se údržba krajiny
- spolu s Kokořínskem se zmapovávají evropsky významné lokality (např. Plakánek u Kosti),
výsledná studie napomůže systematické údržbě krajiny v těchto lokalitách včetně jejího
financování

17/ Usnesení
účast 9 členských obcí
Shromáždění starostů schvaluje:
a) revizní skupinu ve složení: Jiřina Bobková. Jaroslav Louda a Jan Houška (9 hlasů ano)
b) úhradu nákladů spojených s chodem MR v roce 2012 Obci Vyskeř ve výši 1 016,-Kč
( 9 hlasů ano)
c) rozpočtové opatření č. 3/2012
( 9 hlasů ano)
d) režijní náklady MR na rok 2013. Platba bude splatná na účet mikroregionu do konce
února 2013.
4.000,- Kč poskytnou obce do 200 obyvatel - Kacanovy, Ktová, Osek, Olešnice a
Troskovice,
6.000,- Kč obce do 500 obyvatel - Libošovice a Vyskeř,
8.000,- Kč obce nad 500 obyvatel - Hrubá Skála, Karlovice, Mladějov a Sobotka.
( 9 hlasů ano)
e) uzavření dohody o provedení práce s paní Brzobohatou na vedení účetnictví v roce 2013
v částce 24.000,- Kč za 90 hodin práce.
( 9 hlasů ano)
f) komisi pro schválení účetní závěrky ve složení: Jan Janatka – místostarosta Města
Sobotka, František Hübner – starosta Obce Olešnice a Mgr. Fišerová – starostka Obce
Vyskeř
( 9 hlasů ano)
g) vyrovnaný rozpočet MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na rok 2013
(9 hlasů ano)
h) rozpočtový výhled MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na roky 2014 – 2016
(9 hlasů ano)
Ch) snížení příspěvku na 6000,- Kč Městu Bakov nad Jizerou na cyklobusy v roce 2012
(9 hlasů ano)
i) uzavření smlouvy o financování terénního programu pro uživatele drog s organizací
(9 hlasů ano)
Most naděje, o.s. ve výši 7 119,- Kč
Shromáždění starostů bere na vědomí:
- Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2012
- Plán inventur 2012
- Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregion Český ráj
- Smlouvu na úhradu části nákladů spojených se zajištěním provozu cyklobusů
v Českém ráji v roce 2013
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Shromáždění starostů neschvaluje:
Žádný bod zasedání
18/ Závěr
91. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 18,20 hodin.
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 7. února 2013 od 16,30 hod v obci Sobotka,
restaurace Výrovna.

…………………….....
Vít Svoboda
ověřovatel

………..…………….......
František Hübner
ověřovatel

.……………………
Vlasta Špačková
předsedkyně

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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