
VÝPIS USNESENÍ 
z veřejného 128. zasedání (5/2019) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 

dne 12. září 2019 od 16,30 hod. v obci Libošovice, v hotelu Podkost 

 

 
Shromáždění starostů schvaluje:  

a) uzavření Kupních smluv na nákup techniky s dodavateli 

 - MALFARM s.r.o., IČ: 07040644  - příkopový mulčovač 

 - Petr Brada, IČ: 87907836 – hákový kontejner 

 - AGROTEST, a.s,  IČ: 25268643 – zahradní sekací traktor 

 - NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o., IČ: 26002663 – motorová pila 

 - Jaroslav Bárta, IČ: 40269965 - křovinořez 

 - AGROTEST, a.s,  IČ: 25268643 – benzínová sekačka 

 - NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o., IČ: 26002663 – benzínová sekačka 

 - Petr Hudec, IČ: 46476415 – benzínové sekačky 2ks 

 - NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o., IČ: 26002663 – vertikutátor 

 - NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o., IČ: 26002663 – motorová pila 

 - Petr Hudec, IČ: 46476415 – vřetenová sekačka 

 - GentlemanTools s.r.o, IČ: 02576074 – radlice na sníh za molotraktor 

 - GentlemanTools s.r.o, IČ: 02576074 – sypač komunikací 

 - N+P PROFI s.r.o., IČ: 02455579 – zadní podkop za traktor 

 - MORAM GROUP s.r.o., IČ: 07566999 – zařízení na likvidaci plevele 

 - MORAM GROUP s.r.o., IČ: 07566999 – ruční zařízení na likvidaci plevele 

 - NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o., IČ: 26002663 – motorová pila 

 - NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o., IČ: 26002663 – motorová pila 

 - Petr Hudec, IČ: 46476415 – motorová pila 

       (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

b) vyúčtování veřejnoprávních smluv s členskými obcemi na akci: Oprava místních 

komunikací v MR Český ráj    (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

c) rozpočtové opatření č. 5/2019                      (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

d) jako zakladatel Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, IČ: 25988417 opětovné 

jmenování paní Vlasty Špačkové členem správní rady Obecně prospěšné společnosti pro 

Český ráj s účinností od 2.10.2019.                         (10 ano, 0 ne, 0 se zdržel)    

 

 

Shromáždění starostů bere na vědomí:  

- návrh rozpočtu svazku na rok 2020 včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky   

   2021 - 2023 

- poskytnutí daru svazku  členskou obcí Branžež a Osek 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Ondřej Havrda    Bc. Jiřina Bobková, Dis.            Vlasta Špačková       

     ověřovatel                                 ověřovatel                           předsedkyně 

 


