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ZÁPIS 
z veřejného 121. zasedání (4/2018) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 

dne 5. června 2018 od 16,30 hod. v obci Dobšín na obecním úřadě. 
 

Přítomni: viz presenční listina 
 
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 jmenování pan Mgr. Ondřej Havrda a 
pan Jan Kozák (10 hlasů ano).  
 
Program:  
1/   Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj  
2/    Dotace na nákup kompostérů ze SFŽP 
3/    Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2017 
4/    Schválení závěrečného účtu MR Český ráj za rok 2017 
5/   Diskuse 
6/  Usnesení 
7/    Závěr  
  
Program jednání byl schválen 10 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 
 
Poradce zajistí publicitu KHK kraje na weby svazku týkající se poskytnuté dotace na 
poradenskou činnost. 
     - nesplněno 
 
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 
 
 
2/    Dotace na nákup kompostérů ze SFŽP 
Mikroregion Český ráj pro obce Hrubá Skála a Vyskeř podá z rámci OPŽP žádost  o dotaci na 
nákup kompostérů. Součástí žádosti budou náklady na podání žádosti a administraci 
výběrového řízení, které jsou způsobilé.  
Smlouva na podání žádosti O DOTACIbyla předložena Ing. Čáslavským – náklady 20 000,- 
Kč včetně DPH. 
 
Náklady si budou hradit členské obce poměrem ve vztahu k udělené dotaci. 
Veřejnoprávní smlouvy budou uzavřeny až v případě získání podpory na projekt. 
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3/    Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2017 
Orgánem pro schválení účetní závěrky byl předložen členským obcím Protokol o schvalování 
účetní závěrky za rok 2017. 
Členské obce nemají k tomuto dokumentu žádné výhrady. 
 
 
4/    Schválení závěrečného účtu MR Český ráj za rok 2017 
Závěrečný účet MR Český ráj za rok 2017 byl všem obcím včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Český ráj za rok 2017, Zprávy nezávislého 
auditora o ověření účetní závěrky OPS pro Český ráj sestavené ke dni 31.12.2017 a Výroční 
zprávy OPS pro Český ráj rozeslán.  
 
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Vyskeř, Branžež 
 
Vzhledem k tomu, že mikroregion a všechny členské obce mikroregionu v souladu s platnými 
stanovami svazku vyvěsily závěrečný účet MR  po dobu 15 dnů před jeho projednáním, je 
možné ho schválit.  
Žádné připomínky členskými obcemi ani občany členských obcí nebyly vzneseny. 
 
ÚKOLY:  
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. 
 
 
5/   Diskuse 
Vyskeř – v sobotu 16. června 2018 se uskuteční oslavy 700 let obce Vyskeř. Pro návštěvníky 
je až do večera připraven bohatý program . 

 
6/ Usnesení 
Účast 10členských obcí  
Shromáždění starostů schvaluje: 
a) celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj za rok 2017 
s vyjádřením: bez výhrad                                (10 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
b) podání žádosti o dotaci na nákup kompostéru ze SFŽP  (10 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
c) uzavření smlouvy s Ing. Čáslavským  na podání žádosti  o dotaci z OPŽP 
        (10 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Shromáždění starostů bere na vědomí:  
- schválenou účetní závěrku MR Český ráj za rok 2017 
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7/ Závěr 
121. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 18,45 hodin. 
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 6. září 2018 od 16,30 hod. v obci Karlovice 
v Radvánovicích v Motorestu Zavadilka. 
 
 
 
 
 
 
……………….....                       ………..…………….              .………………………                
Mgr. Ondřej Havrda     Jan Kozák       Vlasta Špačková       
     ověřovatel                    ověřovatel                           předsedkyně 
                     
 
 


