Zápis z 71. zasedání MR Český ráj –3/2009

ZÁPIS
z veřejného 71. zasedání (3/2009) DSO Mikroregionu Český ráj
konaného dne 21. 5.2009 v Obci Karlovice, v restauraci Zavadilka
Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni
pan Oldřich Hanoušek a pan Jan Houška.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
2/ Turistické autobusy v roce 2009 (zpracovaná propagace, uzavírání smluv s dopravci,
nerealizace dopravních ostrůvků)
3/ Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Český ráj za rok 2008
4/ Administrace dotace z PRV na projekt: Obnova místních komunikací v Mikroregionu
Český ráj II.ETAPA
5/ Příprava ţádosti mikroregionu z PRV v 10/2009
6/ Schválení rozpočtového opatření č. 3/2009
7/ Došlá pošta
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr
Doplnění programu: Podpora MAS Český ráj a Střední Pojizeří se statutem Obecně
prospěšné společnosti pro Český ráj
Program jednání byl schválen 11 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
a) Paní Špačková dohodne s ing. Otmarem změnu povrchu ze zámkové dlaţby a minerální
beton (drť Lánov)
Souhlas vlastníka tj. KSSLK kraje zajistí pan Houška.
Projekt zpracuje buď zástupce SCHKO Český ráj nebo ing. Jeníček.
Poradce povede jednání se starostou Obce Radostná pod Kozákovem, kde by se měl osadit
ostrůvek na Volavci.
- pominuly důvody ke splnění úkolu
b) Paní Špačková do konce 03/2009 zajistí zrušení účtu vedeného u KB, poradce následně
provede vyhodnocení finančního zůstatku.
- nesplněno, účet bude zrušen k 31.5.2009 a následně bude provedeno vyúčtování
c) Poradce zpracuje dopis na Krajskou správu silnic Královéhradeckého kraje se ţádostí o
sjednání nápravy se stavem místních komunikací a se stanovením termínu, kdy se počítá
s obnovou silnic.
- nesplněno, poradce prověří názor dopravce, který zajišťuje ZDO.
d) Poradce bude jednat s firmou GRADACE spol. s r.o. o ukončení smlouvy k 30.6.2009
s tím, aby nebyla ohroţena funkčnost webových stránek obcí, které je mají pod
www.craj.cz.
- splněno, zaslána výpověď
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f) Vyvěšený rozpočet na rok 2009 předloţily obce: Dobšín, Kněţmost, Sobotka, Hrubá
Skála, Mladějov, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Karlovice,Osek , Libošovice
2/ Turistické autobusy v roce 2009 (zpracovaná propagace, uzavírání smluv
s dopravci, nerealizace dopravních ostrůvků)
Propagace byla zpracována a je postupce distribuována do území. V současné době
probíhají reklamní spoty v rádiích. Byla upravena smlouva o dílo s panem Láskou
dodatkem č. 1, kdy smluvní zajištění reklamních spotů v rádiu OK, Magic a LIFE se dvou
obdobích bylo uzavřeno přímo s MR.
Statutární město Mladá Boleslav bylo poţádáno dopisem ze dne 17.3.2009 o udělení
příspěvku ve výši 50000,- Kč na koordinaci a propagaci produktu, nyní je předloţena
ţádost ke schválení zastupitelstva, Mladá Boleslav si podmínila přidělení zdrojů vyvěšením
znaku Mladé Boleslavi na www stránky.
Smlouvy s dopravci
ČSAD Semily a Dopravní podnik Kněţmost, s.r.o. předloţili smlouvy na zajištění provozu
turistických autobusů.
ČSAD Semily – 2 smlouvy. První reaguje na poskytnuté prostředky s HK krajem na max.
cenu dopravního výkonu k 1.5.2009 - 29,64 Kč/km. Dopravce dále poţaduje dofinancovat
cenu na km do 31,- Kč, tj. o 1,36 Kč/km více. Dále je ve smlouvě zakotvena podmínka,ţe
trţba musí dosahovat min. 7,- Kč/km, jinak tento rozdíl při konečném vyúčtování
jednorázově MR doplatí. Poţadavky se odvíjejí od ceny dopravní obsluţnosti na
Libereckém kraji, kde je stanovena na 33,- Kč/km.
Dopravní podnik Kněţmost 2 smlouvy. TA na Středočeském kraji budou jezdit za 19,55
Kč/km a Královéhradeckém kraji za 29,64 Kč/km.
Členské obci proti obsahu nemají výhrady a je moţné je uzavřít.
Dopravní ostrůvky:
Po dlouhých jednáních se SCHKO Český ráj nebyla realizace ostrůvků na území CHKO
Český ráj jimi povolena. Z tohoto důvodu byl informován Městský úřad Turnov, odbor
dopravy písemně, ţe ostrůvky na základě nesouhlasného rozhodnutí SCHKO Český ráj
nebudou realizovány.
3/ Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Český ráj za rok 2008
Závěrečný účet MR Český ráj za rok 2008 byl všem obcím včetně Zprávy o výsledku
hospodaření rozeslán.
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Mladějov, Ktová, Kacanovy, Karlovice, Sobotka,
Hrubá Skála, Vyskeř, Libošovice, Troskovice, Olešnice, Dobšín.
Vzhledem k tomu, ţe všechny členské obce mikroregionu v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb. a platnými stanovami svazku vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 30 dnů, je
moţné ho schválit. Ţádné připomínky nebyly vzneseny.
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ÚKOLY:
Zástupci obcí předloţí dle § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Český
ráj za rok 2008 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, ţe ho
zastupitelé vzali na vědomí.
Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání
MR.
4/ Administrace dotace z PRV na projekt: Obnova místních komunikací
v Mikroregionu Český ráj II.ETAPA
smlouvy o výpůjčkách a pronájmech:
Obec Vyskeř – bude uzavřena nájemní smlouva s Pozemkovým fondem ČR na komunikaci
na p.č.1957/2 v k.ú. Vyskeř o rozloze 1036m2 za 0,50 Kč/m2 a rok na dobu neurčitou do
doby, neţ bude zpevněná část této komunikace převedena na Obec Vyskeř. Následně bude
uzavřena výpůjčka s Obcí Vyskeř.
Ostatní obce průběţně předkládají podklady k sepsání smluv o výpůjčce.
ÚKOLY:
Poradce předloţí na Pozemkový fond ČR ţádost o uzavření nájemní smlouvy včetně kopie
zápisu z dnešního zasedání, zřizovací listinu MR, doklad o jmenování stat. zástupce a
doklad o přidělení IČ.
administrace akce:
V červnu 2009 bude vypsáno výběrové řízení dle zák. č. 137/2006 Sb, ve znění pozdějších
předpisů na obnovu komunikací, výstavbu chodníku a zpevněných ploch na návsi ve Vyskři
– zjednodušené podlimitní řízení
Jmenování členů komise pro otevírání obálek:
1. Oldřich Loutchan – zástupce zadavatele
2. Zdeněk Šich
3. Josef Ort
Jmenování členů hodnotící komise:
1. Oldřich Loutchan, Kacanovy 51, 511 01 Turnov
náhradník: Marie Drašnarová, Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod
Troskami
2. Zdeněk Šich, Olešnice 63, 511 01 Turnov
náhradník: Mgr. Doubravka Fišerová, Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř
3. Ing. Karel Suchý, Tyršova 335, 512 63 Rovensko pod Troskami
náhradník: Jiří Vocásek, Modřišice 112, 511 01 Turnov
4. Milan Horák, Smetanova 1280, 512 51 Lomnice nad Popelkou
náhradník: ing. Jaroslav Kaplan, 5. května 752, Lomnice nad Pop.
5. Josef Ort, Libošovice čp. 104, 507 44 Libošovice
náhradník: Josef Rejman, Osek 25, 507 43 Sobotka
oslovené firmy:
EUROVIA CS, a.s., Národní třída 10, Praha 1, IČ: 45274924 ( dříve Stavby silnic a
ţeleznic, a.s.)
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha
závod: Tř. gen. Svobody 77, 460 44 Liberec 12
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Silnice Jičín, a.s., Hradecká 415, 506 33 Jičín
Baltom s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 12
Silnice Ţáček s.r.o., Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
Výzva bude uveřejněna na www. craj.cz, takţe je moţné informovat další zájemce
o veřejnou zakázku.
Termín plnění obnovy komunikací do 20.11.2009
Po stanovení konečné ceny bude osloven vítězný dodavatel, zda by neuzavřel
smlouvu na dodavatelský úvěr.
Poradce jiţ zajistil indikativní nabídku ČSOB a.s., kde má MR vedeny účty:
typ úvěru:
krátkodobý účelový úvěr (na předfinancování dotace)
výše úvěrového limitu: Kč 18,000.000,-jednorázový poplatek za vyhodnocení ţádosti o úvěr a poskytnutí úvěru: Kč 10 tis.
závazková provize:
0,50% z nečerpané výše úvěrového rámce, popř. 0,00% v
případě, kdy dojde k uzavření úvěrové smlouvy a vyčerpání úvěrového limitu v
rámci 1 kalendářního měsíce
poplatek za vedení úvěrového účtu:
Kč 500,-úroková sazba: 1M nebo 12M PRIBOR + marţe 1,90%
aktuální výše 1M PRIBOR k datu 13.5.2009 činí 1,96% p.a., tzn. aktuální výše celkové
úrokové sazby by k tomuto datu činila 3,86% p.a.
aktuální výše 12M PRIBOR k datu 13.5.2009 činí 2,66% p.a., tzn. aktuální výše celkové
úrokové sazby by k tomuto datu činila 4,56% p.a.
poplatek za změnu smluvních podmínek z podnětu klienta: Kč 5 tis.
zajištění úvěru:
ručitelská prohlášení zúčastněných obcí v celkové výši Kč 18 mil.
Dále budou formou získávání 3 nabídek zadávány další stavební práce a sluţby s hodnotou
do 500 tis. Kč. Hodnotící komise bude vţdy u těchto zadání sloţena ze statutárního zástupce
svazku, poradce a starost(k) y obce, kterého území se plnění týká.
ÚKOLY: Obce doručí poklady k uzavření smluv o výpůjčkách.
5/ Příprava žádosti mikroregionu z PRV v 10/2009
Bude se podávat nová ţádost o podporu.
Obce, které mají zájem o dotaci:
Osek – nově budovaná komunikace propojující dvě komunikace stávající – zokruhování
2,4 mil. Kč
Mladějov – MK
4,0 mil. Kč
Troskovice – MK + zeleň 2,1 mil. Kč
Vyskeř – mostky
3,0 mil. Kč
Ktová – MK
3,25 mil. Kč
Libošovice – veřejná osvětlení Malechovice, Dobšice, MK, nákup techniky 3,25 mil. Kč
Olešnice – chodník
2,0 mil. Kč
Náklady jsou uvedeny orientačně podle jiţ čerpaných podpor a potřeb obcí.
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Obce si budou průběţně zajišťovat stavební povolení či ohlášení na jejich aktivity, dojde
k zásadní změně podmínek, takţe projekt na ně bude muset zareagovat 1 měsíc před podáním
ţádosti.
6/ Schválení rozpočtového opatření č. 3/2009
Členské obce se seznámily s obsahem rozpočtového opatření, který reaguje na přijatou
dotaci z Královéhradeckého kraje na akci: „Mikroregionem Český ráj bezpečněji“. Nikdo
z přítomných k němu nemá výhrady. Rozpočtové opatření č. 3/2009 je přílohou zápisu.
7/ Došlá pošta
ţádná

8/ Diskuse
poradce - POV 2009 HK udělená dotace
Název akce: Mikroregionem Český ráj bezpečněji
Poţadovaná dotace: 433 000,- Kč
Obdrţená dotace: 173 000,- Kč
rozdělení:
Osek – celkové náklady 11 603,- Kč
- Dotace
Mladějov – celkové náklady 384 876,- Kč
Libošovice – celkové náklady 323 500,- Kč

6 691,- Kč neinvestice (60%)
83 019,50 Kč investice
83 019,50 Kč investice

V rámci plnění v obci Osek proběhlo výběrové řízení na dodavatele dopravního
značení. Byla vybrána firma Jozef Ţemba s nejniţší nabídkovou cenou 11 603,- Kč.
Na obnovu veřejného osvětlení v Libošovicích a v Mladějově bude vypsáno výběrové
řízení. Osloveny budou 3 firmy. O nejvýhodnější nabídce rozhodne komise sloţená: Josef
Ort, Oldřich Hanoušek a Vlasta Špačková. Zástupce MR podepíše následně smlouvu o
dílo.
ÚKOLY: Poradce vypíše výběrové řízení na obnovu veřejného osvětlení.
poradce – POV LBC kraj udělená dotace
Název akce: Bezpečně Českým rájem k veřejným informacím
Poţadovaná dotace: 395 000,- Kč Obdrţená dotace: 395 000,- Kč
Vlastní zdroje:
170 691,- Kč
Popis jednotlivých aktivit projektu:
Členská Obec Vyskeř:
Rozpis dopravního značení na místních komunikacích :
Osada Drahoňovice 2x P4 Dej přednost v jízdě
1x IP 10a Slepá ulice
Osada Skalany
1x P4 Dej přednost v jízdě
2x B 11 + E 12 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY
1x IP 25a zmenšená „30“
1x IP 25b zmenšená „30“
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1x IS 12a začátek obce
1x IS 12b konec obce
Osada Mladostov
1x A 5a
3x P4 Dej přednost v jízdě+E 2b
1x IP 10a
2x IP 25a zmenšená „30“
2x IP 25b zmenšená „30“
Osada Poddobí
1x P4 Dej přednost v jízdě
3x B1 + E 12 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY
3x B 13(5t)
2x P4 Dej přednost v jízdě+E 2b
Celkový náklad 110 011,- Kč, jedná se o osazení 28 ks DZ a 10 ks informačních
tabulek.
Členská Obec Kacanovy:
V Obci Kacanovy bude osazeno toto DZ:
10 ks P4
Dej přednost v jízdě.
3 ks B13
Zákaz vjezdu vozidel, jejichţ okamţitá hodnota přesahuje vymezenou
mez.
1 ks B11+E12 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
1 ks IP 10a
Slepá pozemní komunikace.
2 ks P2
Hlavní pozemní komunikace.
cena 60 000,- Kč
Při vjezdu do obce od Turnova na komunikaci III/27926 je nutné umístit ukazatel
rychlosti
cena 80 000,- Kč
Celkový náklad 140 000,- Kč, jedná se o osazení 17 ks DZ včetně 1 ks měřidla
rychlosti.
Členská Obec Karlovice:
Rozpis dopravního značení na místních komunikacích .
osada Roudný
E 2b
vyznačení křiţovatky
P2
hlavní pozemní komunikace
P4
dej přednost v jízdě
IS 12a označení začátku osady – název obce
Radvánovice parkoviště
P4
dej přednost v jízdě
2x IP 4b jednosměrná ulice
oprava jiţ nainstalovaných, ale částečně poškozených značek
3.500,- Kč
Celkový náklad: 24.860,- Kč, jedná se o osazení 7 ks DZ.
Členská obec Hrubá Skála
Jedná se o osazení svislého dopravního značení na místní komunikace:
kú Hrubá Skála
ppč.1986/1

ppč. 2140/1

značka
IS 12b název obce
A 7a pozor nerovnosti
P 4 dej přednost v jízdě
Zrcadlo – 600 x 800
P 2 hlavní silnice
P 2 hlavní silnice

počet
4
2
2
1
1
2
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IS 10 a název obce
ppč. 2043
P4 dej přednost v jízdě
ppč. 1965
P4 dej přednost v jízdě
ppč 1960
P 2 hlavní silnice
Zrcadlo -600 x 800
Směrová – Hrubá Skála
ppč. 2144
IS 12a název obce
ppč. 2144
směrová cyklo
Celkový náklad: 46 000,- Kč, jedná se o osazení 22 ks DZ a 2 ks zrcadel.

2
1
1
1
1
1
5
1

Členská obec Troskovice:
Jedná se osazení 13 ks svislého dopravního značení na místní komunikace
část obce
p.p.č.
dopravní značka
počet
Troskovice
122/6
P4
4
789/1
Dej přednost v jízdě
79/7
787/2
Troskovice
103/1
B29+E8e
1
Zákaz stání + dodatková
tabulka
Křenovy
970
IS4a Směrová tabule
1
Křenovy
970
IS4c Směrová tabule
1
Tachov
811/3
P4
3
814/1
Dej přednost v jízdě
818/2
Tachov
818/2
B1+E12
Zákaz
1
vjezdu+dodatková tabulka
Troskovice
853
B1+E12
1
(Podsemín)
Zákaz
vjezdu+dodatková
tabulka
Troskovice
852
B11
1
(Podsemín)
Zákaz
vjezdu
všech
motorových vozidel
cena 48 700,-Kč
Dále bude provedena výměna 1 ks zrcadla (800 x 1000) u prodejny potravin .
cena 10 800,-Kč
U prodejny potravin bude osazena dřevěné prosklená zamykací úřední deska +
vývěsní tabule s plakátovací plochou a se stříškou.
cena 23 500,-Kč, z toho úřední deska 16 370,- Kč
vývěsní tabule 7 130,- Kč
Celkový náklad 83 000,- Kč, jedná se o osazení 13 ks DZ, 1 zrcadla, 1 úřední
desky, 1 plakátovací plochy
Členská obec Ktová
V obci Ktová bude osazena jedna úřední deska před obecní úřad – výměna za
nevyhovující úřední desku, které není uzamykatelná.
Celkový náklad: 25 820,- Kč, jedná se o osazení jedné úřední desky.
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Členská obec Olešnice
Rozpis dopravního značení na místních komunikacích .
3x
IS 12a
název obce
Mlýnice , Mlýnice , Podpohoř
4x
IS 12 b
název obce konec obce Mlýnice , Mlýnice,
Olešnice,
Olešnice
2x
B 20a
omezená rychlost
30 km
2x
B 15
zákaz vjezdu vozidel,
2,5 m
jejichţ šířka přesahuje
vyznačenou mez
2x
B 13
zákaz vjezdu vozidel,
3,5 t
jejichţ okamţitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez
1x
P4
dej přednost v jízdě
1x
P6
stůj,dej přednost v jízdě
2x
IP 10 a
slepá ulice
2x
A 12
pozor děti
zrcadlo na křiţovatku (600 x 800)
cena 101 820,- Kč
Veřejně přístupná úřední deska umístěná k oplocení před budovu obecního úřadu
cena :27 980,- Kč
Směrovky (informační značení turistických cílů): místní informační systém
Podpohoří
Pohoří
Vustra Podháj
Kacanovy
5x
Mlýnice
2x
Olešnice
4x
Skokovy
2x
Ţehrov
2x
cena 5 200,- Kč
Celkový náklad: 135 000,- Kč, jedná se o osazení 19 ks DZ, 1ks zrcadla, 1 ks
úřední deska, 18 ks informačního značení
Bude osazeno 106 ks dopravního značení, jeden měřič rychlosti, 4 ks zrcadel, 3 úřední
desky, jedna plakátovací plocha a 18 ks informačního značení.
Poradce vypíše výběrové řízení na dopravní značení, ve kterém osloví firmy:
Jozef Ţemba, dopravní značení, Kruh 184, 514 01 Jilemnice
SOMARO CZ, s.r.o., Náchodská 2479/63, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Technické sluţby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběţná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Radek Veselý – DOZNAK, Druţstevní 27, 513 01 Semily
Viaflex,s.r.o., Sklářská 1222, 468 51 Smrţovka
Poradce přizve do hodnotící komise všechny zástupce obcí, kterých se realizace týká.
Předsedkyně je oprávněna uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který předloţil
nejvýhodnější nabídku.
Dále bude provedeno transparentní poptávkové řízení na měřič rychlosti , úřední desky,
plakátovací plochu a informační tabule v Olešnici.
ÚKOLY: Obce předají poradci povolení na osazení dopravního značení a přesný technický
popis instalace (počet sloupků, potřeby zabetonování,apod.)
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poradce – neudělení dotace na poradenskou činnost z Libereckého kraje
Na základě rozhodnutí rady Libereckého kraje nebyla MR Český ráj udělena dotace na
poradce. Prozatím na krytí nákladů z uzavřené mandátní smlouvy jsou finanční zdroje, měla
by být udělena dotace z HK kraje a následně bude provedeno vyúčtování nutného doplatku
z rozpočtů členských obcí.
poradce – dobropis na opravy traktoru
Byla vystavena faktura za opravy traktoru panem Bártou z Rovně. Tyto náklady však na
základě Smlouvy s Městem Sobotkou schválenou MR dne 7.2.2008 bude hradit Město
Sobotka.
ÚKOLY: Poradce zajistí vystavení dobropisu na vystavenou fakturu od pan Bárty.
pan Ších – MR jako plátce DPH
Pan starosta vznesl dotaz, zda MR neuvaţovat stát se plátcem DPH, pokud bude v příštích
letech platit, ţe v rámci podpory z PRV nebude DPH uznatelným nákladem.
Odpověď: MR ČR zatím o tomto neuvaţoval.
Podpora MAS Český ráj a Střední Pojizeří se statutem Obecně prospěšné společnosti
pro Český ráj
Členské obce MR musí pro potřeby udělení finanční podpory MAS Český ráj a Střední
Pojizeří potvrdit, ţe OBEC souhlasí se zařazením do území působnosti MAS, a ţe obec
byla seznámena se Strategickým plánem LEADER (SPL) včetně Opatření, které jsou
popsány v jednotlivých Ficích.
Členské obce proti tomu nemají výhrady, protoţe probíhala školení, kde byly tyto doklady
veřejně presentovány a měli moţnost do nich nahlédnout všichni občané na obcích.
9/ Usnesení
účast 11 členských obcí
Shromáţdění starostů schvaluje:
a) uzavření smluvních vztahů na zajištění provozu turistických autobusů po Českém
ráji na území Královéhradeckého a Středočeského kraje v roce 2009 (linka 260626)
s Dopravním podnikem Kněţmost s.r.o.
( 11 hlasů ano)
b) uzavření smluvních vztahů na zajištění provozu turistických autobusů po Českém
ráji na území Královéhradeckého kraje v roce 2009 s ČSAD Semily
( 11 hlasů ano)
c) celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2008 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český
ráj za rok 2008 s vyjádřením: bez výhrad
(11 hlasů ano)
d) uzavření nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na p.č.1957/2 v k.ú. Vyskeř o
rozloze 1036m2 za 0,50 Kč/m2 na dobu neurčitou. Nájemní smlouva bude uzavřena
z důvodu realizace akce: Obnova místních komunikací v Mikroregionu Český ráj
II.ETAPA. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje paní Špačkovou, předsedkyni.
(11 hlasů ano)
e) jmenování členů komise pro otevírání obálek a jmenování členů hodnotící komise
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na akci: Obnova místních komunikací
v Mikroregionu Český ráj II.ETAPA.
(11 hlasů ano)
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f) uzavření smlouvy o díla na celkové náklady 11 603,- Kč s Jozefem Ţembou, IČ
48188565 na osazení dopravního značení v Obci Osek v rámci realizace akce:
Mikroregionem Český ráj bezpečněji
(11 hlasů ano)
g) uzavření smlouvy o vloţení majetku – veřejné osvětlení v místní části Libošovice do
hospodaření svazku s Obcí Libošovice na dobu určitou do 31.12.2009.
(11 hlasů ano)
h) uzavření smlouvy o vloţení majetku – veřejné osvětlení v místních částech Pařízek,
Roveň - Kozlova, Loveč a Hubojedy do hospodaření svazku s Obcí Mladějov na dobu
určitou do 31.12.2009
(11 hlasů ano)
ch) rozpočtové opatření č. 3/2009
( 11 hlasů ano)
i) působnost MAS Český ráj a Střední Pojizeří na území MIKROREGINU ČESKÝ
RÁJ.
(11 hlasů ano)
Shromáţdění starostů bere na vědomí:
- realizaci produktu: Turistické autobusy v roce 2009
Shromáţdění starostů neschvaluje:

10/ Závěr
71. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,10 hodin.
Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 27.8. 2009 od 16,30 hod. v Obci Vyskeř.

…………………….....
Jan Houška
ověřovatel

…………….......
Oldřich Hanoušek
ověřovatel

.……………………
Vlasta Špačková
předsedkyně

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

10 / 10

