
 
 

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko -  1/2014 
 

6. 2. 2014 od 9:00 v Křižanech 
 

Přítomni: viz prezenční listina 
 
Členskou schůzí byli zvoleni zapisovatelka  a ověřovatelé zápisu: 
Zapisovatelka: E. Pohořelá 
Ověřovatelé zápisu:  V. Honsejk, V. Rašínová 
 
Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze, 

doplněného o body: 
- Cyklomagistrála Ploučnice – úsek Osečná- Noviny-Průrva – monitorovací zpráva – financování 
- Cyklomagistrála Ploučnice – projektová příprava páteřní trasy – dotace KÚ LK 
- 750 let Bezdězu – žádost o příspěvek 
- 10. ročník cyklozávodu Tour de Ralsko – žádost o příspěvek 

K takto doplněnému programu se přítomní členové Mikroregionu vyjádřili souhlasně.  
Členská schůze schvaluje doplněný program. 
Pro:  18 Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
1. Hospodaření mikroregionu k 31. 12. 2013 

Členská schůze byla seznámena s hospodaření mikroregionu k 31. 12. 2013 dle výkazu pro hodnocení 
rozpočtu, který zobrazuje skutečné naplnění příjmů a čerpání výdajů s porovnáním se schváleným rozpočtem 
a rozpočtovými opatřeními.  Příjmy byly naplněny na 100% a výdaje byly čerpány na 99,43%. 
Hospodaření Mikroregionu Podralsko k 31. 12. 2013 vykazuje ztrátu 2 167 059,43 Kč. Tato ztráta byla 
vyrovnána z přebytku hospodaření minulých let. 
 
Usnesení č. 1 – 1 /2014 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko bere na vědomí hospodaření Mikroregionu Podralsko k 31. 
12. 2013. 
Pro:  18  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
2. Zpráva o inventarizaci majetku k 31. 12. 2013 

Členská schůze byla seznámena se  Zprávou o inventarizaci majetku ( viz příloha č.1 ) . 
 
Usnesení č. 2 – 1 /2014 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje Inventarizační zprávu rok 2013 

Pro:  18  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
3. Dotace na provoz na rok 2014 
Dotace na provoz byla navržena ve výši 3,- Kč na obyvatele, minimálně 1000,- Kč. 
 
Usnesení č. 3 -  1 /2014 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko  schvaluje dotaci na provoz na rok 2014 ve výši 3,- Kč na 
obyvatele, minimálně 1 000,- Kč 

Pro:  18  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4. Návrh dohod o provedení práce pro rok 2014 
Spravování webových stránek mikroregionu – Ing. Jiří Hauzer – roční odměna 5.000,- Kč 
Vedení účetnictví – Eva Pohořelá – roční odměna 20.000,-Kč 
 
Usnesení č. 4 – 1 /2014 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko  schvaluje uzavření dohody o provedení práce na spravování 
webových stránek na 2014 s p. Ing Jiřím Hauzerem s roční odměnou 5000,-Kč 



Členská schůze schvaluje uzavření dohody o provedení práce na vedení účetnictví na rok 2014 s pí. 
Evou Pohořelou s roční odměnou 20000,- Kč 
Pro: 17  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
5. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na MMR ČR 

Členská schůze byla seznámena s možností podání žádosti na projekt „Abeceda zodpovědného zastupitele“  
(viz příloha č. 2). 
  
Usnesení č. 5 – 1 /2014 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje podání žádosti na projekt „Abeceda zodpovědného 
zastupitele“. Pověřuje předsedu k výběru vhodného dodavatele akce 

Pro:  17  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
6. Cyklomagistrála Ploučnice  
Členská schůze byla seznámena s požadavkem p. Macha za zpracování monitorovací zprávy k projektu 
„Zelná cyklomagistrála Ploučnice – úsek Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva)“ 
 
Usnesení č. 6 – 1 /2014 
Členská schůze schvaluje požádat p. Macha o vypracování monitorovací zprávy k projektu „Zelená 
cyklomagistrála Ploučnice – úsek Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva)“. 
Obce  Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem a Noviny pod Raslkem zaplatí rovným dílem 
vypracování této zprávy v ceně do 10.000,- Kč. 
Pro:  18  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
7. Projekt „ Zelená cyklomagistrála Ploučnice – dokončení páteřní trasy“  

Dne 21. ledna 2014  byla podepsána smlouva o poskytnutí účelové dotace s Libereckým krajem ve výši 
250.000,- Kč. 
Na základě výběrového řízení byla uzavřená smlouva  o dílo v hodnotě 431.970,- Kč 
Vlastní zdroje na tento projekt budou ve výši 181.970,- Kč 
 
Usnesení č. 7– 1 /2014 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje přijetí dotace od Libereckého kraje  na projekt 
„Zelená cyklomagistrála Ploučnice- dokončení páteřní trasy“ ve výši 250 000,- Kč s tím, že 
dofinnacování zajistí zúčastněné obce. 
Pro:   18 Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
8. 750 let Bezdězu – žádost o příspěvek 

Kastelán hradu Bezděz pan Jurička požádal o finanční dar na oslavy významného výročí hradu Bezděz. 
Navrhnut příspěvek ve výši 5000,-Kč 
 
Usnesení č. 8 – 1 /2014 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje poskytnout finančního daru ve výši 5000, -Kč na 
zajištění oslav výročí 750 let hradu Bezděz. 

Pro:  18  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
9.  10. ročník cyklozávodu Tour de Ralsko – žádost o příspěvek 
Členská schůze byla seznámena s žádostí o poskytnutí příspěvku na uspořádání závodu Tour de Ralsko. 
 
Usnesení č. 9 – 1 /2014 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko  schvaluje přispět na uspořádání 10 ročníku Tour de Ralsko 
ve výši 2000,- Kč 

Pro:   15 Proti: 2  Zdržel se:    1 
 
10. 
Různé  
Informace z Českolipska – Bc.  Věra Reslová, starostka Stráž pod Ralskem 

Paní starostka Reslová předložila členské schůzi předběžné provozní náklady sdružení za rok 2013 a 
navrhované provozní náklady r.2014, které ji poskytlo Sdružení Českolipsko 
 
Usnesení č. 10 – 1 /2014 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko  pověřuje Bc. Věru Reslou, starostku Stráže pod Ralskem, 
vyžádat od Sdružení Českolipsko předložení v termínu do 31. 3. 2014 tyto podklady: 
- Rozpočet pro rok 2014 
- Finanční analýzu pro celé období udržitelnosti projektu 



- Monitorovací ukazatele projektu a jejich zajištění v době udržitelnosti 

Pro:   18 Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Projekt meziobecní spolupráce - informaci předal J. Šolc. 
Svazek obcí Peklo zastřešuje projekt jako smluvní partner vůči SMO ČR. Byl sestaven pracovní tým: J. Šolc, 
Bc. M. Humpoláková, Bc. J. Stejskal a K. Hnízdová. Jako motivující starostové pracují: Ing. E. Burešová 
(město Doksy) a L. Chvojka (obec Zahrádky). Tým pracuje v Zahrádkách v kanceláři LAG Podralsko. 
V nejbližší době budou starostové z území ORP Česká Lípa osloveni k vyplnění úvodního dotazníku. Oblasti 
spolupráce jsou: školství, odpadové hospodářství a sociální služby. Čtvrté (volitelné) téma bude předmětem 
diskuze a bude hlasováno na setkání starostů území ORP Česká Lípa (termín odhadujeme březen – duben 
2014). 
 
Příprava SCLLD LAG Podralsko – informaci předal J. Šolc 

Členové Mikroregionu Podralsko byli seznámeni s dosavadními výsledky zpracování strategie LAG Podralsko. 
Proběhla dvě dotazníková šetření – jedno zaměřené na současný stav obcí na území LAG Podralsko, druhé 
zaměřené na potřeby v území. Výsledky obou dotazníkových šetření jsou již zpracovány a je možné vyjádřit 
se k nim na webu LAG Podralsko. Přítomní členové byli vyzváni k tomu, aby se seznámili s dosavadními 
výsledky zpracování SCLLD a zasílali na kancelář LAG Podralsko své podněty k dalšímu zapracování.  
 
Kopec Ralsko - žádost vlastníka o účast na jednání svazku obcí 
Majitel pozemku s hradem Ralsko  pan Bajer byl předsedou telefonicky pozván na příští členskou schůzi, 
která se bude konat dne 17.4.2014 v Hradčanech. 
Starosta Ralska pan Králík seznámil členskou schůzi se záměrem využití pozemku, který byl předložen, jako 
žádost ke zpracování územního plánu Ralska 
 
Podralský nadační fond - prezentace 
Paní Jana Feixová – Panáčková představila Podralský nadační fond a spolu s p. Lípou upozornili na akci 
„Ukliďme příkopy“, která se uskuteční asi 5. 4. 2014 pod záštitou hejtmana LK a Krajské správy silnic LK. 
Koordinační schůzka se uskuteční dne 25. 2. 2014.  
Kontakt: Podralský nadační fond ZOD  
Sídlo: Česká Lípa, Brniště 1, PSČ 471 29 
Telefon: +420 487850132; Fax: +420 487850135; Mail: info@podralsko.cz ; www.podralsko.cz 
 
Cyklojízda 
Předběžný termín konaní tradiční cyklojízdy byl stanoven na čtvrtek 19. 6. 2014 

Navržená trasa povede po odbočce z páteřní trasy z Německa do Velkého Valtinova. 
 
Příští schůze Mikroregionu Podralsko se bude konat 17. 4. 2014 Hradčany hotel na pláži 
 
 

 
Zapsala:   Eva Pohořelá   ………. …………  

 
Ověřil:     Václav Honsejk  ………………….. 
 
Ověřil:                          Vladislava Rašínová ………………….. 
 
Schválil:     Jiří Hauzer  ……..…………… 

mailto:info@podralsko.cz
http://www.podralsko.cz/

