
VÝPIS USNESENÍ 
z veřejného 129. zasedání (6/2019) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 

dne 7. listopadu 2019 od 16,30 hod. v obci Mladějov, v restauraci Mladějovská Formanka 

 
16/ Usnesení 

Účast 8 a následně 9 a 10 členských obcí  

Shromáždění starostů schvaluje:  

a) uzavření SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

      LIBERECKÉHO KRAJE V ROCE 2019 s Libereckým krajem, IČ: 70891508 na zajištění 

dopravní obslužnosti na linkách: 540 392 Liberec – Turnov – Vyskeř – Sobotka; 670 391 

Turnov – Hrubá Skála – Újezd p.Tr. – Libuň – Holín – Jičín; 670 591 Semily – Chuchelna, 

Kozákov – Rovensko p.Tr. – Troskovice v rozsahu daném schváleným jízdním řádem 

v období od 1. června 2019 do 29. září 2019 v celkové hodnotě 59 804,00 Kč                                                                      

                                                                                       (9 ano, 0 ne, 0 se zdržel)  

b) vyrovnaný rozpočet MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na rok 2020 v příjmech 428 764,- Kč 

a ve výdajích 428 764,- Kč v členění na paragrafy 

        (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

c) střednědobý výhled rozpočtu MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na roky 2021 – 2023 

       (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

d) obci Vyskeř úhradu nákladů spojených s chodem  MR v roce 2019 ve výši 1 675,- Kč 

       (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

e) uzavření dohody o provedení práce s paní Brzobohatou na vedení účetnictví v roce 2020 

v částce 30.000,- Kč za 100 hodin práce                    (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

f) rozpočtové opatření č. 6/2019                      (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

 

Shromáždění starostů bere na vědomí:  

- Podání žádosti o dotaci na propagaci cyklobusů na Královéhradeckém kraji v rozsahu   

   výsledku výběrového řízení. 

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregion Český ráj  

- Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2019 ze dne 9.10.2019   

- Protokol o výsledku kontroly Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj ze dne 8.10.2019 

- Zápis ze schůze revizní skupiny ze dne 15.10.2019 

- Plán inventur v roce 2019 

- Podání žádosti o dotaci na poradenskou činnost pro obce Královéhradeckého kraje ve výši    

  50 000,- Kč. 

 

 

 

 

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

      Petr Hornig                             Vít Svoboda                               Vlasta Špačková       

     ověřovatel                                 ověřovatel                           předsedkyně 

 


