Zápis ze 114. zasedání MR Český ráj – 2/2017

ZÁPIS
z veřejného 114. zasedání (2/2017) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného dne
11. dubna 2017 v motorestu v Radvánovicích, obec Karlovice
Přítomni: viz. presenční listina
Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni
zástupci 7 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována
paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli schváleni paní Jiřina Bobková, DiS. a
Mgr. Ondřej Havrda (7 hlasů ano).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
2/ Provoz cyklobusů v roce 2017
3/ Kreslené mapy – informace o průběhu realizace, uzavření DPP
4/ Výstupy ze společného jednání s Lesy ČR, s.p. dne 14.2.2017
5/ Schválení integrovaného projektu do POV Libereckého kraje
6/ Rozpočtové opatření č. 2/2017
7/ Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření svazku
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr
Program jednání byl schválen 7 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
Poradce zašle partnerům informaci o provozu cyklobusů v letošním roce se žádostí o vyjádření.
- splněno
Poradce dohodne s Královéhradeckým krajem, zda i v letošním roce bude mikroregion
objednávat u dopravce Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. provoz hnědé linky, v případě že bude
tento požadavek, na další zasedání svazku bude předložen návrh smlouvy.
Poradce na příští zasedání předloží návrh smlouvy na provoz hnědé linky Mladá Boleslav Sobotka v roce 2017 po Středočeském kraji.
- nesplněno, Královéhradecký kraj bude jednat se
Středočeským krajem začátkem května
Oprava místních komunikací - POV LBC kraje: Obce Karlovice, Troskovice, Vyskeř, Kacanovy,
Ktová. zašlou poradkyni p.p.č. ….v.k.ú…., kde proběhne oprava či obnova MK – pozemkové
parcely musí být v majetku obce, popis rozsahu opravy/obnovy MK – nejlépe formou rozpočtu,
předpokládaná celková cena, m2 celkové opravy/obnovy MK. Termín doručení podkladů do
3.3.2017
- splněno (obce Troskovice a Ktová se projektu
účastnit nebudou)
Oprava místních komunikací – POV Libereckého kraje: Poradkyně připraví žádost o dotaci
s požadavkem na Liberecký kraj.
-splněno, žádost předložena
2/ Provoz cyklobusů v roce 2017
Proběhlo výběrové řízení na koordinaci a propagaci:
1/Koordinace činností souvisejících s provozem turistických autobusů
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2/ Zajištění tištěné propagace produktu
3/PPC reklama
4/ Placená reklama
Výzva byla uveřejněna na úřední desce od 6.2.2017 do 22.2.2017. Nabídku podali 2 účastníci.
Výsledek výběrového řízení na koordinaci a propagaci:
část 1/Koordinace činností souvisejících s provozem turistických autobusů - 46 000,- Kč
Vybraný dodavatel: Luděk Láska, Vyskeř 101, Vyskeř.
část 2/ Zajištění tištěné propagace produktu - 55 000,- Kč
Vybraný dodavatel: Sdružení Český ráj, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.
část 3/ PPC reklama – 38 200,- Kč
Vybraný dodavatel: Sdružení Český ráj, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.
část 4) Placená reklama – 5 200,- Kč
Vybraný dodavatel: Sdružení Český ráj, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Paní předsedkyně uzavřela s vybranými dodavateli smluvní vztahy.
V březnu 2017 byla partnerům projektu zaslána datovou zprávou žádost o poskytnutí
individuální dotace a postupně se uzavírají smlouvy.
Cyklobusy zahájí provoz 3. června 2017.
V letošním roce proběhne na trasách cyklobusů k mnoha uzavírkám, které ovlivní trasy
cyklobusů. Do konce dubna budou muset být sestaveny konečné jízdní trasy. Jakákoli změna
bude řešena následně, bude to mít však dopad na již vydanou doprovodnou propagaci.
Uzavírky:
Z Vidláku na Troskovice kom. III/28115 (vyvalila se zeď)
Z Troskovic přes Svitačku do Újezdu pod Troskami (uzavírka bude zahájena po zprovoznění
komunikace z Vidláku na Troskovice
Od křižovatky na Libošovice k zámku Humprecht v Sobotce (uzavírka je povolena do 11.6.2017
s možností prodloužení do 16.6.2017)
Rovensko pod Troskami – propustek na Podtýně
Smlouva s Dopravním podnikem Kněžmost s.r.o. na provoz hnědé trasy po Středočeském kraji –
pokud neuzavře smlouvu s dopravcem Středočeský kraj, je paní předsedkyně pověřena uzavřít
smlouvu s dopravcem tak, aby provoz hnědé trasy byl zajištěn od 17.6.2017.
3/ Kreslené mapy – informace o průběhu realizace, uzavření DPP
Jednání se uskutečnila dne 9.2.2017 a 30.3.2017.
Úhrada za odpracované hodiny (uzavřená DPP do března 2017)– na jednu obec vychází náklad
cca 2 500,- Kč (kresba mapy /pro Vyskeř 2 mapy/ + kresba cílů) + účast na jednáních s obcemi +
u grafika, doposud proplaceno 9 750,- Kč v roce 2016 a nyní bude opět uhrazena částka 9 750,Kč hrubého.
Uzavření nové DPP s Viktorem Blažkem na nakreslení mapy pro obec Kacanovy.
Překlad textu do anglického jazyka uhradí MR Český ráj formou dohody o provedení práce
s vybraným překladatelem. Členské obce pověřují předsedkyní svazku uzavřením dohody.
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Tisk map a propagačních materiálů včetně nákladů na grafické práce si již uhradí obce
samostatně.

4/ Výstupy ze společného jednání s Lesy ČR, s.p. dne 14.2.2017
Dne 14. února 2017 proběhlo na Obecním úřadě v Karlovicích jednání se státním podnikem Lesy
ČR s.p.
Zástupci Lesů ČR s.p. představily přítomným zástupcům obcí projekty, které plánují realizovat
v roce 2017 na území mikroregionu Český ráj a města Turnova.
V letošním roce bude realizováno hlavně kácení rizikových stromů v Arboretu Bukovina,
proběhne rekonstrukce lesní cesty Pelešanská, obnova lesní cesty Prokopská a další projekty jako
je např. oprava Žantovských rybníků nebo kácení dvou jasanů u zámku Hrubá Skála.
Přítomné obce vznesly své požadavky na Lesy ČR s.p., které se jejich podněty budou zabývat.
Další schůzka obcí a zástupců Lesů ČR s.p. je naplánována na začátek roku 2018.

5/ Schválení integrovaného projektu do POV Libereckého kraje
Projekt: Oprava místních komunikací v MR ČESKÝ RÁJ
Celkový náklad: 1 384 027,- Kč včetně DPH
Požadovaná dotace 50% činí 692 013,- Kč včetně DPH
Projektu se účastní obce Vyskeř, Kacanovy a Karlovice. V jednotlivých obcích proběhnou tyto
aktivity:
Karlovice – plošná oprava krytu vozovky místní komunikace (včetně odvodnění), obnova
krajnice, vjezdů a hospodářských sjezdů na p.p.č. 829/23 v k.ú. Karlovice. Celkem bude
opraveno 1 213,5 m2 plochy místní komunikace.
Cena celkem včetně DPH: 735 000,- Kč
Vyskeř – oprava místních komunikací proběhne v tomto rozsahu:
1. oprava lokálních výtluků obalovanou asfaltovou směsí na:
a) p.p.č. 1995, 3957, 1998/2 v k.ú. Vyskeř (silnice na Chlum)
b) p.p.č. 1934/1, 3940 v k.ú. Vyskeř (silnice na Mladostov)
c) p.p.č. 3938 v k.ú. Vyskeř (komunikace nad Haldou – Bukovina)
Na opravu bude použito 33,5 t obalované asfaltové směsi.
2. oprava místních komunikací štěrkovou emulzí na:
a) p.p.č. 3955, 1992/2 v k.ú. Vyskeř (komunikace na Libnov)
b) p.p.č. 3943, 3942 v k.ú. Vyskeř (komunikace Zahůra)
c) p.p.č. 3964, 3962 v k.ú. Vyskeř (komunikace od Mlýna)
d) p.p.č. 3959, 3960 v k.ú. Vyskeř (komunikace na Krasnova)
e) p.p.č. 1927/1 v k.ú. Vyskeř (komunikace Skalany)
Na opravu bude použito 200 t štěrkové emulze.
Cena celkem včetně DPH: 200 000,- Kč
Kacanovy – plošná oprava místních komunikací bude rozdělena na dvě části:
a) na p.p.č. 1138/1 v k.ú. Kacanovy proběhne odstranění stávajícího hlinato-štěrkového
povrchu komunikace a zhotovení nových konstrukčních vrstev komunikace. Bude
opraveno 429 m2 plochy místní komunikace.
b) na p.p.č. 3838 v k.ú. Vyskeř bude provedeno srovnání povrchu hlinato-štěrkového a
doplnění konstrukčních vrstev komunikace. Opraveno bude 498 m2.
Celkem bude opraveno 927 m2 plochy místních komunikací.
Cena celkem včetně DPH 449 027,- Kč.
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6/ Rozpočtové opatření č. 2/2017
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření ( viz. příloha) na příjmy 20 000,- Kč,
výdaje 20 000,- Kč. Jedná so o rozpočtové opatření pro potřeby uzavření DPP s panem Viktorem
Blažkem (kreslené mapy) a DPP na překlad textů do anglického jazyka.
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
ÚKOLY: Poradkyně zajistí zveřejnění schváleného rozpočtového opatření na webových
stránkách a členským obcím zašle zprávu o zveřejnění rozpočtového opatření včetně možnosti
nahlédnutí do listinné podoby.
7/ Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření svazku
Dne 5.9.2017 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření svazku.
Závěr: Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

8/ Diskuse
Mgr. Ondřej Havrda – Obec Karlovice dne 1.9.2017 otevírá mateřskou školu
DOTACE:
Liberecký kraj:
Program vodohospodářských akcí
Obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl
(ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) ve vlastnictví resp. do vlastnictví
příjemce v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.
a. výstavba, popř. obnova ČOV pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí v působnosti kraje s
napojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel (EO),
b. výstavba, rozšíření či obnova veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod s napojením
minimálně 20EO pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí. Platí pro kanalizace, u kterých je
zajištěno odvádění a čištění odpadních vod v souladu s vodním zákonem,
c. výstavba, rozšíření či obnova vodovodu vč. vodárenských objektů s možností připojení
minimálně 20 osob pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí,
d. vybudování náhradního zdroje pitné vody pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí,
e. zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, případně
ohlášení na projekty uvedené v bodech a) až d), (nikoliv na projektovou dokumentaci pro
provádění stavby).
Dotace 70% z celkových způsobilých výdajů, max. 2 000 000,- Kč
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 31. března 2017 do 13. dubna 2017.
Dotační fond Libereckého kraje - 8.2 Program Podpora ochrany přírody a krajiny – dotace na
nezapsané památky – bod c)
A Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně
B
Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy
Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi
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Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat
C Údržba a obnova drobných památek v krajině
Dotace 70%, min. 20 000,- Kč, max. 150 000,- Kč,
Drobné památky nesmí být zapsány v seznamu kulturních památek - za drobné památky se pro
účely tohoto programu považují křížky, boží muka, výklenkové kapličky, skalní reliéfy, obrázky,
drobné zvoničky, pomníčky, hraniční kameny, sochy svatých, úpravy významných pramenišť,
nikoliv však malé kostely či malé kaple.
Z programu 8.2 nelze podpořit opravu či obnovu válečných hrobů (registrované dle zákona č.
122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech) .
Z programu 8.2 nelze podpořit běžnou údržbu veřejné zeleně v parcích, zahradách, na hřbitovech
a náhradní výsadby za kácení dřevin.
Drobné památky se nesmí nacházet na hřbitově.
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 2. května 2017 do 31. května 2017.
Ministerstvo zemědělství:
Připravují se Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání
státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní
části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a
ČOV.
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovodya-kanalizace/
obnova požárních nádrží
Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích“, 2. B. podprogram 129 293 (podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích
ve vlastnictví obce – dotace 80%
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobnevodni-toky-a-male-vodni-nadrze/

9/ Usnesení
Účast 7 členských obcí
Shromáždění starostů schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci ve výši 692 013,- Kč včetně DPH z POV Libereckého kraje na projekt
,,Oprava místních komunikací v MR Český ráj“. Mikroregion Český ráj vyčlení z rozpočtu
svazku min. 50% podíl na úhradu vlastních zdrojů ve předpokládané výši 692 014,- včetně
DPH.
(7 hlasů ano)
b)uzavření smlouvy na Koordinaci činností souvisejících s provozem turistických autobusů
s dodavatelem Luděk Láska, Vyskeř 101, Vyskeř, celková cena 46 000,- Kč
(7 hlasů ano)
c) uzavření smlouvy na zajištění tištěné propagace produktu, PPC reklamu a placenou reklamu
s dodavatelem Sdružení Český ráj, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, celková cena 98 400,Kč
(7 hlasů ano)
d) uzavření DPP s panem Viktorem Blažkem na kresbu mapy pro obec Kacanovy (7 hlasů ano)
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e) rozpočtové opatření č. 2/2017

(7 hlasů ano)

Shromáždění starostů bere na vědomí:
- výsledek Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku
Shromáždění starostů neschvaluje:
- žádný bod zasedání

10/ Závěr
114. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 18,45 hodin.
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 15.6.2017 od 16,30 hod. v obci Vyskeř
v Pensionu Vyskeř .

……………….....
Jiřina Bobková, DiS.
ověřovatel

………..…………….
Mgr. Ondřej Havrda
ověřovatel

.………………………
Vlasta Špačková
předsedkyně

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