
VÝPIS USNESENÍ 
z veřejného 126. zasedání (3/2019) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 

dne 6. června 2019 od 16,30 hod. v Troskovicích v hospůdce U Mamuta 

 
Shromáždění starostů schvaluje: 

a) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu DSO Mikroregion Český 

ráj na zajištění provozu cyklobusové dopravy v turistickém mikroregionu Český ráj v roce 

2019 ve výši 56 200,- Kč s Královéhradeckým krajem 

        (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

b)  uzavření Smlouvy o zajištění provozu cyklobusů  po Českém ráji na území Středočeského 

kraje v roce 2019 s Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o. IČ: 25136046 

         (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

c) celoroční hospodaření Mikroregionu Český ráj  a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj  

za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Český ráj za rok 2018 a Výroční zprávu Obecně prospěšné společnosti pro Český 

ráj za rok 2018 včetně Zprávy nezávislého auditora za r. 2018 s vyjádřením: bez výhrad 

                   (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)            

     

d) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o užívání reklamní plochy na dopravním prostředku se společností 

BUSLine KHK s.r.o. ve 6 000,- Kč bez DPH      

                    (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

 

e)  uzavření  Smlouvy o dílo na opravu místních komunikací v Kacanovech s dodavatelem 

Miloš Kukeně, IČ: 88720454 s celkovou hodnotou 345 384,90 Kč, dodavatel není plátce DPH.

          (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

 

f) rozpočtové opatření 3/2019            (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

 

g) uzavření smluv na dodávku kompostérů a štěpkovačů s dodavateli, kteří předloží dle výroku 

komise ekonomicky nejvýhodnější nabídku.  (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

 

h) uzavření Darovací smlouvy  s obcí Libošovice, IČ:00271756 ve výši 120 000,- Kč   

         (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

i) uzavření Darovací smlouvy  s obcí Mladějov, IČ: 00271845 ve výši 160 000,- Kč 

         (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

 

Shromáždění starostů bere na vědomí:  

- schválenou účetní závěrku MR Český ráj za rok 2018 

 

 

 

……………….....                    ………..…………….                    ……………………      

  Bc. Jan Janatka     Michal Najman   Vlasta Špačková       

     ověřovatel                                 ověřovatel                           předsedkyně 

 


