Zápis z 78. zasedání MR Český ráj –6/2010

ZÁPIS
z veřejného 78. zasedání (4/2010) Mikroregionu Český ráj
konaného dne 10.6.2010 na obecním úřadě, Obec Vyskeř
Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni
Stanislav Tlášek a Josef Rejman.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
2/ Turistické autobusy v roce 2010
3/ Informace o ukončení realizace akce z PRV: Obnova místních komunikací
v Mikroregionu Český ráj -II. etapa (dotace 17,908 mil. Kč) – rozpočítání splátek
úvěru
4/ Aktualizace Integrovaného projektu Mikroregionu Český ráj
5/ Administrace dotace z PRV na projekt: Obnova místních komunikací III.ETAPA
6/ Mikroregionem Český ráj bezpečněji – II. etapa – dotace z Královéhradeckého kraje,
průběh realizace
7/ Podání žádosti z PRV III.2.1.1.(02/2011)
8/ Došlá pošta
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/ Závěr
Program jednání byl schválen 12 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
a) Poradce zašle členským obcím stávající rozvojový dokument a ony provedenou
především v „Aktivitách naplňující opatření“ opravy. Vypustí již neexistující požadavky a
nově v daných opatřeních je vznesou. Je nutné v průběhu pořízení dokumentu seznámit
s navrhovaným obsahem podnikatelskou veřejnost, protože tento dokument je ovlivňuje při
žádostech o dotaci na jejich rozvoj.
- postupně plněno, splnily 4 obce
b)Obce si překontrolují rozsah podání na akci: Obnova místních komunikací
v Mikroregionu Český ráj III.ETAPA a nahlásí případné změny. V zastupitelstvech obcí se
co nejdříve schválí smlouvy o výpůjčce s Obecně prospěšnou společností pro Český ráj –
poradce zašle vzory.
- obce překontrolovaly plnění, vzory budou zaslány
c) Zástupci obcí předloží závěrečný účet dle § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný
účet MR Český ráj za rok 2009 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.
- postupně plněno
d) Obce nahlásí poradci do 31.5.2010 upravený rozsah plnění akce: Mikroregionem Český ráj
bezpečněji – II. etapa dle udělené dotace ve výši 60%.
- splněno částečně, pouze Mladějov bude realizovat celý rozsah, Osek upřesní
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2/ Turistické autobusy v roce 2010
Provoz probíhá.
Neustále dochází ke strhávání plakátů s jízdními řády z veřejných plakátovacích ploch,
proto je nutné plakáty umístit i na hlídaná místa.
Magistrát Města Mladá Boleslav poskytl dotaci ve výši 50 000,- Kč. Středočeský kraj o
dotaci na provoz doposud nerozhodl.
3/ Informace o ukončení realizace akce z PRV: Obnova místních komunikací
v Mikroregionu Český ráj -II. etapa (dotace 17,908 mil. Kč) – rozpočítání splátek
úvěru
Dotace + DPH byly vráceny ve výši 17 908 839,- Kč, tato částka byla okamžitě převedena
na Silnice Jičín, a.s. , u kterých byl vzat úvěr ve výši 18,5 mil. Kč.
Úroky do vrácení výše uvedené částky činí 124 315,- Kč + 10 244,- Kč( zvýšení o 1%
DPH)
Z úvěru zbývá doplatit 591 161,- Kč, kterou doplatí Obec Libošovice včetně dopočítaných
úroků.
Vyúčtování dotace:
Celkové zdroje
Kacanovy
613 216,-

uhradily
73 216,-

Olešnice

5 318 318,-

618 318,-

Libošovice

6 098 609,-

Vyskeř

4 156 314,-

Troskovice

62 893,-

Ktová

4 285 124,-

Osek

424 146,-

10% vl. zdroje
61 622,-

vyúčtování
11 894,- Kč

515 106,a 167 262,- (100%) -64,050,200 000,552 997,fa vystavena na a 568 646,- (100%) -623 034,498 609,- 298 609,656 314,0,-

393 032,a 226 001,- (100%)

37 281,-

6 290,-

- 6 290,-

485 124,-

428 513,-

56 611,-

64 146,-

42 415,-

21 731,-

Kladné hodnoty budou obcím vráceny na účet.
Rozbor 100% úhrady u 3 obcí:
Olešnice přečerpala svůj požadavek ze žádosti o 322 tis. Kč - 155 000,- Kč ji bylo
přiděleno na dotaci navíc a 167 262,- Kč uhradí 100%
Libošovice přečerpaly svůj požadavek ze žádosti o 1 103 tis. Kč – 534 313,- ji bylo
přiděleno na dotaci navíc a 568 646,- Kč uhradí 100%
Vyskeř přečerpala svůj požadavek ze žádosti o 441 tis. Kč - 215 000,- Kč ji bylo přiděleno
na dotaci navíc a 226 001,- Kč uhradí 100%
Bližší výpočet byl v přehledu předán všem obcím.
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Vyúčtování úroků:
Úroky doposud činí 124 315,- Kč + 10.244,- Kč (doplatek 1% na 20%) = 134 559,- Kč
výše úvěru
% vyjádření
k úhradě
Kacanovy
540 000
2,91
3 915,60
Olešnice
4 700 000
25,40
34 191,40
Libošovice
5 600 000
30,27
40 731,00
Vyskeř
3 500 000
18,92
25 458,00
Ktová
3 800 000
20,54
27 638,50
Osek
360 000
1,95
2 624,00
CELKEM
18 500 000
100,00
134 559,00

4/ Aktualizace Integrovaného projektu Mikroregionu Český ráj
Své podněty zaslaly Obce Kněžmost, Kacanovy a Vyskeř
5/ Administrace dotace z PRV na projekt: Obnova místních komunikací III.ETAPA

Projekt byl podpořen, příjemce dotace je OPS pro Český ráj
Celkové výdaje projektu Kč
5 950 000,- Kč
Nezpůsobilé výdaje projektu (DPH)
950 000,- KČ
Celkové způsobilé výdaje projektu Kč
5 000 000,- Kč
Dotace
4 500 000,- Kč
Došlo ke změnám výměr MK v Mladějově, v Kacanovech budou vysázeny jiné stromy –
bude provedeno hlášení změn
Bylo provedeno výběrové řízení na VO v Olešnici, na nákup mobiliáře v Olešnici a na
nákup techniky Libošovice. Jsou uzavřeny objednávky či smlouvy o dílo.
Olešnice zajistí smlouvu o výpůjčce s ČEZem nejpozději do 30.7.2010.
Smlouva o dodavatelském úvěru se Silnicemi Jičín a.s. ve výši 3 588 000,- Kč, z toho si
půjčují obce:
Olešnice
160 000,- Kč
Ktová
579 000,- Kč
Troskovice
1 620 000,- Kč
Mladějov
500 000,- Kč
Libošovice
729 000,- Kč
ÚKOLY: Je nutné poradci doručit ručitelský závazek formou ověřené kopie či originálu
usnesení zastupitelstva obce na výše uvedené částky ve znění: Obec.....schvaluje
ručitelský závazek ve výši ............Kč ve prospěch Obecně prospěšné společnosti pro
Český ráj, IČO: 259 88 417 pro potřeby vzetí úvěru na financování akce: Obnova
místních komunikací III.ETAPA.
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6/ Mikroregionem Český ráj bezpečněji – II. etapa – dotace z Královéhradeckého
kraje, průběh realizace
Udělená dotace činí 215 tis. Kč - z toho 59 340,- Kč získá Sobotka
14 685,- Kč získá Mladějov
78 625,- Kč získají Libošovice
62 350,- Kč získá Osek
Neinvestiční dotace 15 050,- Kč
Investiční dotace 199 950,- Kč
Je nutné, aby všechny obce, které participují na projektu, usnesením zastupitelstva
schválily Smlouvy o vložení majetku do hospodaření Mikroregionu Český ráj do
31.12.2010. Poradce zašle návrhy smluv.
Aktivity jednotlivých obcí:
Sobotka: výměna 10 ks svítidel veřejného osvětlení v ulici páteřní ulici Boleslavská
Celková cena: 152 300,- Kč včetně DPH
Mladějov:
dopravní značení:
P 4 Dej přednost v jízdě
25 ks
- Mladějov 12 ks, Roveň 7 ks, Střeleč 4 ks, Bacov 2ks I
P 10 a Slepá pozemní komunikace
2 ks
Celková cena dopravních značek včetně sloupků, uchycení a betonáže - realizace proběhne
ve 100%
Libošovice – výměna 7 ks lamp VO v místní části Malechovice v délce 0,5 km a 8 ks lamp
v místní části Dobšicích – Meziluží
proběhne 100% realizace
Osek - výměna 12 ks svítidel veřejného osvětlení v obci, která jsou umístěna na sloupech
rozvodů el.energie. Sloupy jsou umístěny při silnici III. třídy procházející
obcí od čp. 46 až k čp.76 a při místní komunikaci od č.p.5 k č.p.23.
proběhne 100% realizace
ÚKOLY: Poradce vypíše výběrová řízení na dodávku dopravního značení a na
výměnu lamp veřejného osvětlení. Výzva bude odeslána min. 3 zájemcům.
Předsedkyně svazku je oprávněna uzavřít smluvní vztahy s dodavateli, kteří podají
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
7/ Podání žádosti z PRV III.2.1.1.(02/2011)
obce do 250 obyvatel mohou podat samostatně
Poradkyně prověřila možnost podat žádost přes Sdružení Český ráj. Pan Hozdecký nabídl
žádost podat přes žadatele: Region Český ráj, o.p.s.. Musí se podat oficiální žádost, která
bude projednána správní radou v září 2010.
Členské obce nemají výhrady k převzetí žadatelství společností Region Český ráj o.p.s.
ÚKOLY: Obce zašlou poradci své požadavky pro dotaci. Max. celkový náklad 5 000 000,Kč bez DPH.
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8/ Došlá pošta
žádná
9/ Diskuse
poradce – udělená dotace Profesionalizace svazků
Dotace byla udělena ve výši 15 tis. Kč, což nedostačuje na pokrytí poradenské činnosti
Byly uzavřeny dvě smlouvy ve výši: 165 500,- Kč a 126.000,- Kč, tj. celkem 291 500,- Kč.
Na jednu obec činí roční příspěvek 26 500,- Kč bez dotace
Příspěvek jedné obce po započtení udělené dotace: 25 137,- Kč, vybíráno bylo
16 000,- Kč/obec, rozdíl 9 136,- Kč/obec.
Členské obce nemají výhrady k úhradě.
poradce – rozpočtové opatření č. 4/2010
členské obce se seznámily s obsahem rozpočtového opatření, který reaguje na zvýšení
příspěvku na poradenskou činnost, na splátku úvěru na MK II. ETAPA, na příjem
příspěvků na turistické autobusy a na přijaté dotace. Nikdo z přítomných k němu nemá
výhrady. Rozpočtové opatření č. 4/2010 je přílohou zápisu
v příjmech:
100 496,- Kč (příspěvek na poradenskou činnost od obcí)
134 559,- Kč (zdroje na splátku úroků z úvěru MK –II.etapa )
271 000,- Kč (příspěvek od obcí a osob na turistické autobusy 2010)
215 000,- Kč (dotace Královéhradecký kraj – integrovaný projekt 199 950,- I a 15 050,- N)
15 000,- Kč (dotace Královéhradecký kraj – příspěvek na poradenskou činnost)
CELKEM 736 055,- Kč
ve výdajích:
115 496,- Kč (poradenská činnost)
271 000,- Kč (na provoz a propagaci cyklobusů 2010)
124 315,- Kč (splátka úvěru Silnicím Jičín)
215 000,- Kč (úhrada integrovaného projektu)
CELKEM
725 811,- Kč
financování
10 244,- Kč (autobusy)
Ing. Mocek, CHKO Český ráj - aktuality
společný projekt s Geoparkem Český ráj – hydrogeologická rizika v území
došlo k rekonstrukci přístupových cest v Příhrazích a Drábských světničkách
byly vydány tiskoviny, které byly předány členským obcím
bude uskutečněna konference v říjnu 2010 (předpoklad 21.-22.10.2010) asi
Turnově pro širokou veřejnost – pozvánky budou zaslány
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10/ Usnesení
účast 12 členských obcí
Shromáždění starostů schvaluje:
a)
přijetí dotace z Královéhradeckého kraje v rámci grantu Profesionalizace svazků ve
výši 15 000,- Kč.
(12 hlasů ano)
b) přijetí dotace z POV HK kraje na akci Mikroregionem Český ráj bezpečněji – II.
etapa ve výši 215 000,- Kč
(12 hlasů ano)
c) podání žádosti z PRV v 02/2011 prostřednictvím žadatele Region Český ráj, o.p.s
(12 hlasů ano)
d) rozpočtové opatření č. 4/2010
(12 hlasů ano)
Shromáždění starostů bere na vědomí:
- administraci akce: Obnova místní komunikací- III.ETAPA přes OPS pro Český ráj
Shromáždění starostů neschvaluje:
- žádný bod zasedání

11/ Závěr
77. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,20 hodin.
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 9.9. 2010 od 16,30 hod. v motorestu
v Obci Karlovice.

…………………….....
Stanislav Tlášek
ověřovatel

…………….......
Josef Rejman
ověřovatel

.……………………
Vlasta Špačková
předsedkyně

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605 775053
tel. č. 493 535043, e-mail: j.soldatova@worldonline.cz
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