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Zápis z  jednání 87.  Rady Mikroregionu Labské skály konaného dne 25.5.2021 ve Velkém Chvojně  v zasedací síni OÚ.   

Účast viz prezenční listina  

Program:  

Program: 

1. zahájení, schválení programu a zápisu z minulého jednání   

2. Vstup obce Telnice do MLS  

3. Informace  p. účetní mikroregionu  

4. Možné projekty mikroregionu  v rámci SCLLD 2021+  

5. Diskuze k tématu Kozí dráha  

6. Diskuze k problematice SVS 

7. Různé  

( Program může být  na místě doplněn).  

Od 9.00 hodin proběhla  předváděcí akce komunální techniky  od firmy Eurogreen s.r.o. na pozemcích obce Velké 

Chvojno v okolí fotbalového hřiště.  

Jednání zahájil v 10.05 hod  p. Miroslav Kalvas předseda mikroregionu. 

 

K bodu 1) zahájení, schválení programu a zápisu z minulého jednání   

Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina  členských obcí.   Dále vyzval přítomné k podání návrhu 

na doplnění programu. Nikdo z přítomných  nepodal návrh na doplnění programu. 

Návrh usnesení:  

Rada mikroregionu Labské skály  schvaluje  program 86. jednání  Rady mikroregionu Labské skály  

Výsledek hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Předsedající  vyzval přítomné k podání připomínek, či námitek k zápisu z minulého  zasedání RMR. Připomínky ani 

námitky nebyly podány.  

Návrh usnesení: 
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Rada mikroregionu Labské skály  schvaluje zápis z minulého 87. zasedání RMR. 

Výsledek hlasování:  

Pro 8  proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 2) Vstup obce Telnice do MLS 

Jednání se účastnil starosta obce Telnice. Obec vyjádřila zájem vstoupit jako členská obce do území mikroregionu. 

Starostovi byl vysvětlen postup podle stanov.  Zastupitelstvo obce Telnice 24.6 projedná žádost, kterou následně podá 

(zašle) k rukám předsedy mikroregionu. Rada mikroregionu na svém jednání  koncem června  projedná žádost ,  a 

pověří obce  o projednání a schválení rozšíření MLS v zastupitelstvech obcí.  Starosta byl upozorněn  na  podmínku 

vstupního příspěvku – který bude přibližně činit 60 000,- Kč. ( Přesná částka bude vyčíslena  po schválení žádosti).   

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

K bodu 3) Informace účetní mikroregionu  

Renata Radvanová informovala  členy o provedeném auditu, který bude předán auditory. Závěrečný účet a projednání 

auditu je nutné provést do konce měsíce června. Apeluje na  starosty, aby závěrečný účet dali neprodleně vyvěsit na 

úředních deskách, hned jak ho obdrží.  

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

K bodu 4) Možné projekty  mikroregionu v rámci SCLLD 2021+ 

Z iniciativy paní Zemancové z Kamence, vznikl záměr na obnovení Menzerovy cesty, její napojení na stávající turistickou 

(žlutou) cestu k Liboucheckým rybníčkům, dále ke kapli Botschen, na Havraní a do Tisé.  Je to krásný projekt pro 

mikroregion  - zapojené obce by byly Jílové, Libouchec, Tisá a Spolek pro obnovu kaple Botschen . 

Záměr je v začátcích – domluveno, že bude uspořádána schůzka  všech starostů zainteresovaných obcí s paní 

Zemancovou.  Na příští Radě  se projedná , zda by MLS do projektu šel, za jakých podmínek apod.  

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

K bodu 5) Diskuze k tématu Kozí dráhy 

Mezi zúčastněnými proběhla diskuze k tématu Kozí dráhy, zda vlaky nebo cyklostezka.  Názory na toto nejsou 

jednoznačné.  Starostové se shodují, že současný stav kdy se s dráhou nic neděje je neúnosný.  

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

K bodu 6)  Diskuze k problematice SVS 
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Proběhla krátká diskuze k problematice SVS. 17.6.2021 se koná Valná hromada SVS, před jejím konáním jsou 

starostové pozváni na „aktivy“ a další jednání k problematice.  

K bodu 7) Různé 

Příští jednání se bude konat koncem června  v Ryjicích  - termín bude upřesněn.  

 

Po vyčerpání všech bodů  předsedající  poděkoval všem za účast a jednání ukončil.  

Zapsala: Jiřina Bischoffiová  26.5.2021 

 

Miroslav Kalvas                                                                     

Předseda Mikroregionu Labské skály                               

 

Jiří Bolík  

Místopředseda Mikroregionu Labské skály   


