Zápis z 92. zasedání MR Český ráj –1/2013

ZÁPIS
z veřejného 92. zasedání (1/2013) Mikroregionu Český ráj konaného dne 7.2.2013
ve městě Sobotka, v restauraci Burovna
Přítomni: viz. presenční listina
Jednání zahájil místopředseda svazku pan Stanislav Tlášek. Konstatoval, že jsou přítomni
zástupci 9 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována
paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Jaroslav Louda a Oldřich
Loutchan.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
2/ Inventarizace majetku za rok 2012
3/ Granty HK kraje na rok 2013 – podané žádosti o dotace na profesionalizaci mikroregionů a na
cyklobusy
4/ Provoz cyklobusů v roce 2013 (výběrové řízení na koordinaci a propagaci, jednání s krajskými
úřady, projednání příspěvku obcí v roce 2013)
5/Činnost MR Český ráj v roce 2013 (schválení smluvních vztahů – poradce, vedení
účetnictví, příprava společných projektů)
6/ Projednání dodatku č. 2 stanov svazku – rozšíření orgánů svazku o orgán pro schválení účetní
závěrky dle § 50 zákona o obcích
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ 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 zpracuje jednotný požadavek na opravu krajských komunikací na Liberecký a
Královéhradecký kraj s pozvánkou na samostatné jednání na místě samém.
- nesplněno, požadavky zaslaly pouze obce Karlovice, Troskovice, Hrubá Skála
c) Poradce zajistí v 01/2013 společnost schůzku v Bakově nad Jizerou ve věci cyklobusů.
- schůzka se uskutečnila
d) Obce Libereckého kraje pošlou své náměry na obnovu veřejných prostranství do 6.12.2012
s potřebnou kvantifikací výstupů
-částečně splněno obec Karlovice, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice
e) 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.
- splněno
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f) Vyvěšený rozpočet na rok 2013 předložily obce: Dobšín, Sobotka, Kacanovy, Libošovice,
Mladějov, Hrubá Skála, Osek, Olešnice, Karlovice, Troskovice

2/ Inventarizace majetku za rok 2012
Inventarizační komise MR ve složení:
předseda: Bc. Jan Janatka – místostarosta Města Sobotky
Člen: paní Brzobohatá – účetní DSO
Dílčí inventarizační komise: František Hübner - starosta Obce Olešnice
Mgr. Fišerová – starostka Obce Vyskeř
předložila inventarizační zápis.
Žádný majetek nebyl vyřazen.
Byl ověřen majetek svazku a stav účtů k 31.12.2012 činil 459 331,83 Kč.
Z toho:
Účet č. 195607071/0300
zůstatek činí k 31.12.2012
273 042,28 Kč
zůstatek činí k 31.12.2012
186 289,55 Kč
Účet č. 157342105/0300

3/ Granty HK kraje na rok 2013 – podané žádosti o dotace na profesionalizaci mikroregionů
a na cyklobusy
Na Královéhradecký kraj byly podány dvě žádosti o dotaci:
Název projektu: Propagace cyklobusů v Českém ráji 2013
Předmětem projektu je vydání tištěné propagace a vytvoření propagace na internetové stránky.
Pro území Královéhradeckého kraje bude vydáno 7000 kapesních jízdních řádů a 400 ks plakátů.
V rámci masivní propagace na internetu bude navržen a osazen na webové stránky internetový
banner cyklobusů a vytvořeny a vydány dva outdorové bannery s tématikou cyklobusů v Českém
ráji, které více zviditelní tento produkt v informačních střediscích (Jičín a Sobotka).
Rozpočet uvedený v žádosti:
celkový předpokládaný náklad
19 000 Kč Dotace 17 100 Kč
Kapesní jízdní řád
Plakát cyklobusů
12 000 Kč
10 800 Kč
Outdorové bannery 2 ks
15 000 Kč
13 500 Kč
Internetový banner
5 000 Kč
4 500 Kč
umístění internetových bannerů na reklamní weby
12 800 Kč
11 520 Kč
Celkové náklady 63 800,- Kč.
Název projektu: Náklady na poradce
Celkové náklady 128 000,- Kč (požadavek na dotaci 80 000,- Kč)
administrace aktivit svazku
celkové náklady
66 000 Kč dotace 46 200 Kč
projekty obcí a MR, náklady na zpracování
62 000 Kč
33 800 Kč
společných projektů a strategií
4/ Provoz cyklobusů v roce 2013 (výběrové řízení na koordinaci a propagaci, jednání
s krajskými úřady, projednání příspěvku obcí v roce 2013)
Od cca 18.2.2013 do 28.2.2013 bude na webových stránkách zveřejněna výzva k předložení
nabídek na koordinaci projektu a propagaci projektu.
Dne 28.2.2013 budou otevřeny obálky předsedkyní svazku a oznámen výsledek výběrového řízení
do 11.3.2013.
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Propagace produktu v letošním roce
Plakát turistických autobusů
Obsah: mapa se zákresem tras turistických autobusů a jízdní řády, barevné vyhotovení, formát
A2 4/0, 135 g lesk
výtisků: 800 ks v české verzi
Kapesní jízdní řády - barevné
obsah: jízdní řády turistických autobusů s mapovým schématem pro orientaci, formát 4/4, 4x
lom
13.000 ks v české verzi
výtisků:
Internetové a outdorové bannery
na webové stránky mikroregionu, obcí, partnerů bude vytvořen internetový banner cyklobusů
vyhotovení 2 ks outdorových bannerů s tématikou cyklobusů v Českém ráji, které více zviditelní
tento produkt v informačních střediscích (Jičín a Sobotka).
Jednání s krajskými úřady
jednání s Libereckým krajem- jednání proběhne dne 26.2.2013
Královéhradecký kraj si dopravu zajistí z rozpočtu kraje, bude předložena smlouva o participaci
na úhradě ztráty z provozu.
Smlouva s dopravcem Dopravní podnik Kněžmost s.r.o
ÚKOLY: Poradce na příští zasedání předloží návrh smlouvy na provoz hnědé linky Mladá
Boleslav- Sobotka v roce 2013.

5/Činnost MR Český ráj v roce 2013 (schválení smluvních vztahů – poradce, příprava
společných projektů)
Poradce MR
Na základě provedeného výběrového řízení v roce 2011 byly předloženy dodatky č. 2 k
mandátním smlouvám ze dne 28.1.2011. Pro obce Libereckého kraje je předložen dodatek ve
výši 172 500,- Kč a pro obce Královéhradeckého kraje ve výši 128 000,- Kč.
Členské obce nemají výhrady k uzavření dodatku č. 2 mandátní smlouvy.
Náklady na poradenství pro Obce Kněžmost, Dobšín a Branžež jsou hrazeny samostatně.
ÚKOLY:
Paní účetní rozešle do 25.2.2013 se splatností do konce 03/2013 na krytí nákladů všem obcím
fakturu ve výši 26 000,- Kč na poradenství, na režijní náklady na rok 2013 rozdílně pro
jednotlivé obce dle schválení takto:
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.
a na náklady na www stránky a účetnictví svazku.
Celkový náklad na fakturách:
Sobotka
38 000,Hrubá Skála 38 000,Karlovice
38 000,Mladějov
38 000,-
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Libošovice
Vyskeř

35 000,35 000,-

Kacanovy
Ktová
Osek
Olešnice
Troskovice

32 000,32 000,32 000,32 000,32 000,-

Újezd pod Troskami – bude vystavena faktura za webové stránky.
Školení členských obcí k problematice zadávání veřejných zakázek a nový občanský zákoník
Členské obce mají zájem o školení, předpokládaný termín je stanoven na 12.4.2013.
ÚKOLY: Poradce požádá JUDr. Jiřího Němce, vedoucího správního odboru Libereckého kraje,
aby školení na nový občanský zákoník provedl.
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,-.
Na veřejná prostranství do Radvánovic před Dům s peč. službou a před prodejnu osadit 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 na návsi, celkový náklad 150 000,- Kč
V Olešnici bude obnoven prostor veřejného prostranství na Pohoři + zeleň u MŠ (starosta dodá
podklady)
Troskovice – vytvoření veřejného prostranství po demolici objektu na st.p.č. 23 v k.ú. Troskovice
(budou upřesněny celkové náklady)
ÚKOLY: Poradce zpracuje po vyhlášení výzvy jednotnou žádost a předloží ji předsedkyni
k podpisu.
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6/ Projednání dodatku č. 2 stanov svazku – rozšíření orgánů svazku o orgán pro schválení
účetní závěrky dle § 50 zákona o obcích
Dle § 50 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, musíme mít schválený orgán na schválení roční
účetní závěrky v platných stanovách. Byl předložen návrh dodatku č. 2 k patným Stanovám,
který musí schválit všechny členské obce.
Do Článku X., Vymezení orgánů svazku se doplňuje nový orgán svazku: orgán pro schválení
účetní závěrky
Orgán bude 3 členný a bude schvalovat účetní závěrku. Pravidla pro výměnu členů jako u revizní
skupiny.
Dále se zamění terminologie roční účetní závěrka za závěrečný účet.
Změna v Článku XXI., Správa finančních prostředků
/d/ Svazek sestavuje svůj rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Návrh rozpočtu a
vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněny
nejméně 15 dnů před projednáním na shromáždění starostů, aby se k němu mohli občané
členských obcí vyjádřit. Vyúčtování výsledků hospodaření provede do 3 měsíců po skončení
kalendářního roku.
ÚKOLY: Poradce zašle dodatek č. 2 Stanov v projednaném rozsahu členským obcím ke
schválení.

7/Diskuse
Poradce – revokace usnesení č. 17f ze dne 6.12.2012 o schválení komise pro schválení
účetní závěrky
Komise pro schválení účetní závěrky ve složení: Jan Janatka – místostarosta Města Sobotka,
František Hübner – starosta Obce Olešnice a Mgr. Fišerová – starostka Obce Vyskeř byla
schválena dne 6.12.2012. Vzhledem k tomu, že je nejprve nutné tento orgán zahrnout do
platných stanov, volba členů musí proběhnout po schválení dodatku č. 2 ke Stanovám.
Poradce – žádost na Město Turnov
Na Město Turnov bude podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2013 ve výši
9 200,- Kč na protidrogovou prevenci v obcích Karlovice, Kacanovy, Ktová, Hrubá Skála,
Troskovice, Vyskeř a Olešnice, které jsou sdruženy do Mikroregionu Český ráj.
Poradce – jednání o podpoře Královéhradeckého kraje obcím v rámci POV
Jednání na krajském úřadě HK kraje se uskuteční dne 8.2.2013. Mikroregion bude zastupovat
pan Stanislav Tlášek, místopředseda svazku, který má od obcí Královéhradeckého kraje mandát,
aby podpořil navýšení alokace na POV.
P. Rejman – problematika zřizování účtu u ČNB
p. Hornig – údržba zastávek v majetku Českých drah na území mikroregionu
Je velice neutěšený stav železničních zastávek. Každého cestujícího, který přijíždí do Českého
ráje tímto druhem dopravy, místo malebné krajiny přivítají neuklizené čekárny, poházené
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odpadky kolem železničních zastávek. Před zahájením turistické sezóny je nutné tento stav
napravit.
ÚKOLY:
Poradce připraví výzvu k úklidu železničních zastávek adresovanou Správě železniční dopravní
cesty, která bude na vědomí zaslána na Královéhradecký kraj, který si tuto dopravu objednává.

8/ Usnesení
účast 9 členských obcí
Shromáždění starostů schvaluje:
a) podání žádosti v rámci grantu Královéhradeckého kraje – Propagace cyklobusů
v turistických regionech dle bodu č. 3 zápisu
(9 hlasů ano )
b) podání žádosti v rámci z programu Královéhradeckého kraje – Podpora svazků obcí na
akci Náklady na poradce dle budu č. 3 zápisu
( 9 hlasů ano )
c) uzavření mandátní smlouvy na poradenskou činnost pro obce Libereckého kraje v roce
2013 s Jarmilou Láskovou Soldátovou na celkové náklady 172 500,- Kč.
(9 hlasů ano)
d)uzavření mandátní smlouvy na poradenskou činnost pro obce Královéhradeckého kraje
v roce 2013 s Jarmilou Láskovou Soldátovou na celkové náklady 128.000,- Kč.
(9 hlasů ano)
e) Podání žádosti o dotaci z fondu Libereckého kraje –POV na akci: Vytvoření
odpočinkových míst a veřejných prostranství včetně vyčlenění finančních prostředků na
vlastní podíl žadatele dle bodu č. 4 zápisu
( 9 hlasů ano)
f) Revokaci usnesení shromáždění starostů č. 17 f) ze dne 6.12.2012
(8 hlasů ano, 1 se zdržel hlasování)
g) Podání žádosti o dotaci na protidrogovou prevenci na Město Turnov ve výši 9 200,- Kč
( 9 hlasů ano)
Shromáždění starostů bere na vědomí:
- Inventarizaci majetku za rok 2012
- Přípravu na změnu platných Stanov svazku
Shromáždění starostů neschvaluje:
Žádný bod zasedání
9/ Závěr
92. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,10 hodin.
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 4. nebo 11.dubna 2013 od 16,30 hod
v Hotelu Trosky, obec Troskovice.
Přesný termín bude uveden na pozvánce.

…………………….....
Jaroslav Louda
ověřovatel

………..…………….......
Oldřich Loutchan
ověřovatel

.……………………
Vlasta Špačková
předsedkyně

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