
 

  

ZÁPIS 
z mimo řádného zasedání Valné hromady  

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ  

ve čtvrtek 24. listopadu 2011 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Turnově. 

Program jednání: 

1. Zahájení (volba orgánů jednání, schválení programu) 

2. Aktuální informace Sdružení Český ráj 

3. Informace o projektu Greenway Jizera 

4. Financování a realizace projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ 

a. Smlouva o poskytnutí dotace 

b. Podmínky financování projektu 

c. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem stavby 

5. Informace o probíhajících a realizovaných projektech 

a. Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji 

b. Další aktivity a projekty SČR 

6. Různé, diskuze. 

 Projednání jednotlivých bod ů 

1. Zahájení 

Předsedkyně SČR, PhDr. Hana Maierová, přivítala přítomné a konstatovala, že počtem 26 přítomných 
z 59 členů není Valná hromad (dále jen VH) usnášeníschopná. V souladu s par. 7, odst. a Stanov SČR 
svolala od 10,00 hodin jednání valné hromady za účasti přítomných členů. 

Program jednání byl na návrh ing. Lukeše doplněn o bod 2. Aktuální informace SČR.  
Zapisovatelem stanoven ing. Jiří Lukeš, ověřovateli zápisu byli určení ing. Lelek a ing. Bílková. 

Usnesení č. 1: VH schvaluje program jednání dle návrhu. VH schvaluje za zapisovatele ing, Jiřího Lukeše, 
za ověřovatele zápisu ing. Petra Lelka a ing. Milenu Bílkovou. 

2. Aktuální informace S ČR 

Dne 23. 9. byl Správní radou SČR jmenován ředitelem ŠČR ing. Jiří Lukeš na základě rezignace pana 
Aleše Hozdeckého k 22. 8.2011. 

Aktuální stav členské základny činí 59 členů. V průběhu roku byli přijati dva noví členové (Hrad 
Valdštejn, Baart s.r.o.), dva členové požádali o ukončení členství (S-group Hotels, OHK Semily). 



 

  

K 31. 8. 2011 byl finanční plán SČR na rok 2011 (3 350 200 Kč) plněn na straně nákladů z 89% (2 
995 077 Kč) a na straně výnosů z 91% (2 995 077 Kč). Stav čerpání kontokorentních úvěrů je –
 581 218 Kč (700 tis. Kč při b.ú. SČR), resp. - 470 206 Kč (2 mil. Kč při účtu mrktg. projektu ROP). 

Usnesení č. 2: VH bere na vědomí aktuální informace o orgánech, členské základně a stavu financování 
Sdružení Český ráj. 

3. Informace o projektu Greenway Jizera 

Po vydání pravomocného stavebního povolení byly na Úřad regionální rady k 31. 5. 2011 předány 
všechny podklady k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (viz níže).  
Dne 15. 6. 2011 proběhla na Malé Skále tisková konference k projektu (viz tisková zpráva). 

Realizace projektu byla zahájena 1. 6. 2011 vyhlášením výběrových řízení (veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby) – postupně Konzultační a zadavatelské služby, komplexní management a 
administrace projektu (Compet Consult s.r.o.), Technický dozor investora (Profes Projekt spol s r. o.) a 
Autorský dozor, zpracování prováděcí dokumentace (Nýdrle projektová kancelář s.r.o.). V rámci 
otevřeného podlimitního řízení byl ze 14 nabídek vybrán zhotovitel stavby (SDS EXMOST, 23 451 
834,45 Kč bez DPH, viz níže).  

V listopadu obdrželo SČR návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu 
NUTS2 Severovýchod (viz níže).  

Na základě výběrových řízení a souvisejících změn rozpočtu mohla být upravena výše předpokládaných 
uznatelných nákladů na cca 33,4 mil. Kč z původních 40,8 mil. Kč.  

Financování projektu prostřednictvím revolvingového úvěru. Návrh systému financování na základě 
indikativní nabídky financování od ČSOB a.s. (viz níže). 

Usnesení č. 3: VH bere na vědomí aktuální informace o projektu Greenway Jizera. 

4. Financování a realizace projektu „Greenway Jizer a v úseku Dolánky – Líšný“ 

a. Podmínky financování projektu 

Na základě jednání a předloženého indikativního návrhu financování projektu je navrženo 
otevření revolvingového úvěru s maximálním úvěrovým limitem 15 mil. Kč a celkovým součtem 
čerpání odpovídajícím rozpočtu projektu. Žádost o ručitelské prohlášení za úvěr je předloženo 
Zastupitelstvu města Turnov. Navržené podmínky vycházejí z indikativního návrhu financování 
od ČSOB a.s. V rámci poptávkového řízení mohou být osloveny další banky. 

Usnesení č. 4: VH schvaluje způsob financování projektu "Greenway Jizera v úseku Dolánky - 
Líšný" prostřednictvím revolvingového úvěru s maximálním úvěrovým limitem 15 mil. Kč a celkovým 
součtem všech čerpání max. 33,5 mil. Kč, zajištěným ručitelským prohlášením Města Turnov. 

b. Smlouva o poskytnutí dotace 

Po doložení všech podkladů obdrželo Sdružení Český ráj návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 
LB/0946/S (viz příloha). Po schválení a podpisu za SČR bude smlouva odeslána na URR. 

Usnesení č. 5: VH souhlasí s uzavřením smlouvy o dotaci č. LB/0946/S dle návrhu. 

c. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem stavby 

Na základě schválení rozhodnutí o nejvhodnější nabídce byla podepsána Smlouva o dílo se 
společností SDS EXMOST s.r.o. Přílohou smlouvy je mj. upravený harmonogram. Z důvodu 
zákonných lhůt byla smlouva podepsána 11. 11. 2011. 

Usnesení č. 6: VH bere na vědomí informaci o podpisu Smlouvy o dílo č. 130/2011/S se společností 
SDS EXMOST s.r.o. 



 

  

5. Informace o probíhajících a realizovaných projek tech 

a. Marketingové a koordina ční aktivity v Českém ráji 

Ing. Bičíková informovala VH o stavu realizace projektu „Marketingové a koordinační aktivity 
v Českém ráji“ realizovaného s podporou z ROP. V roce 2010 byla zahájena realizace projektu, 
v roce 2011 byly spuštěny první aktivity v rámci projektu, mj. rozvoj internetové prezentace, 
příprava propagačních tiskovin, reklamní kampaň. 

b. Další aktivity a projekty S ČR 

Ing. Lukeš informoval o realizaci příhraničních projektů „Vícejazyčný turistický 
informační systém na území Českého ráje“ a „Značení významných kulturních a 
turistických cílů Českého ráje na území Euroregionu Nisa“. 

Usnesení č.7: VH bere na vědomí předložené informace o realizovaných projektech SČR. 

Jednání bylo ukončeno v 11,00 hodin. 

Přílohy 

• Informace o projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný. 

• Návrh Smlouvy o dílo č. 130/2011/EX. 

• Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0946/S. 

• Informace o projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji. 

 

 

V Turnově dne 24. listopadu 2011 

 

Zapsal:  Ing. Jiří Lukeš 

 

Ověřili:  Ing. Petr Lelek 

 

 

  Ing. Milena Bílková 

 

 

 

………………………………. 

PhDr. Hana Maierová 
předsedkyně SČR 

 


