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Zápis z  jednání 88.  Rady Mikroregionu Labské skály konaného dne 29.6.2021 v Ryjicích  na sále KD.   

Účast viz prezenční listina  ( omluveni, p.Krpálek ( Malšovice), Ing. Kratochvíl ( Tisá), p. Beneš (Chuderov), účast – 

host Ing. Doubrava ( Telnice). 

Program:  

Program: 

Program jednání MR:  

1. zahájení, schválení programu a zápisu z minulého jednání   

2. odvolání předsedy Dozorčí rady  mikroregionu  a volba nového člena Dozorčí rady  mikroregionu  

3. žádost obce Telnice o přistoupení do Mikroregionu Labské skály  

4. rozhodnutí o přípravě projektu naučné-turistické stezky  „ Po stopách Rudolfa Menzera“ 

5. projednání auditu, schválení závěrečného účtu MR za rok 2020 

6. rozpočtové opatření  

7. členské příspěvky  od roku 2022 

8. Vyhláška o odpadech  - MV ČR 

9. Různé  

Jednání zahájil v 9.05 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 88. jednání  Rady mikroregionu Labské skály  

Výsledek hlasování:  

Pro 7, 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.  
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Návrh usnesení: 

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

Výsledek hlasování:  

Pro 7  proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu2) odvolání předsedy Dozorčí rady  mikroregionu  a volba nového člena Dozorčí rady  mikroregionu  

 

Předsedou Dozorčí rady je pan Bc. Jan Domecký, který byl zvolen  místostarostou obce Petrovice, tedy nemůže být 

v Dozorčí radě.  

Podle stanov je možné členy Dozorčí rady  odvolat Radou mikroregionu. Rada tedy pana Domeckého odvolá a následně 

zvolí nového člena. Návrh je  zvolit do Dozorčí rady Mikroregionu labské skály paní Petru Šofrovou.  Žije na území MR 

v Mnichově – Obec Velké Chvojno. Dozorčí rada si volí  předsedu ze svého středu.  Po zvolení  nového člena,  uskuteční 

Dozorčí rada  své zasedání  a zvolí si předsedu. Projednají  audit, závěrečný účet. 

 

Návrh na usnesení:  

 

Rada mikroregionu Labské skály  odvolává pana  Bc. Jana Domeckého  z funkce  člena Dozorčí rady  a volí za členku 

Dozorčí rady mikroregionu Labské skály paní Petru Šofrovou. 

Výsledek hlasování:  

Pro 7  proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 3) žádost obce Telnice o přistoupení do MLS 

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

Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost , která následně byla doručena  k rukám předsedy mikroregionu.   

Je nutné podle stanov rozšíření mikroregionu projednat v ZO všech členských obcí.  

Návrh usnesení: 

 

Rada mikroregionu Labské skály: 

a)   bere na vědomí žádost obce Telnice o přistoupení  do území mikroregionu Labské skály  
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b) ukládá starostům členských obcí zařadit do programu jednání nejbližšího zastupitelstva obce  bod ke schválení  

přistoupení obce  Telnice do mikroregionu Labské skály  

 

Výsledek hlasování:  

Pro 7  proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4) rozhodnutí o přípravě projektu naučné-turistické stezky  „ Po stopách Rudolfa Menzera“ 

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 – proběhla   schůzka  všech starostů zainteresovaných obcí s paní Zemancovou.  Návrh – projekt 

mikroregion zaštítí – požádá na fyzickou realizaci projektu o dotaci z IROP ( ideálně přes MAS). Je potřeba zahájit 

přípravné práce. Až budou známy podmínky  a požadavky na projektovou dokumentaci, bude projektová dokumentace 

objednána.  

Návrh usnesení: 

 

Rada mikroregionu Labské skály: 

a)   schvaluje  zapojení Mikroregionu Labské skály  do přípravy projektu  naučné-turistické stezky  „Po stopách 

Rudolfa Menzera“ s tím, že  předfinancování  nákladů a spolufinancování  vlastního podílu žadatele ( mikrorgionu), 

bude zajištěno dotčenými obcemi  ( Jílové, Libouchec, Tisá).  

 

Výsledek hlasování:  

Pro 7  proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 5) projednání auditu, schválení závěrečného účtu MR za rok 2020 

 

Renata Radvanová informovala  členy o provedeném auditu, který má výrok bez výhrad. Seznámila  přítomné   

s návrhem  závěrečného účtu MR za rok 2020. Všechny podklady dostaly  obce e-mailem. Návrh závěrečného  účtu byl 

vyvěšen na všech úředních deskách.  Materiály také projednala dozorčí rada a doporučuje jejich schválení. 

Návrh usnesení: 
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Rada mikroregionu Labské skály: 

schvaluje   závěrečný účet mikroregionu  Labské skály  za rok 2020 a bere na vědomí výsledek auditu  hospodaření 

za rok 2020 

Výsledek hlasování:  

Pro 7  proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

k bodu 6) Rozpočtové opatření  

Renata Radvanová seznámila přítomné s návrhem  Rozpočtového opatření  - ve kterém jsou promítnuty  potřebné 

změny  rozpočtu – náklady na webhosting, upravená částka  ceny auditu a úprava na straně příjmů 

 

Návrh usnesení: 

Rada mikroregionu Labské skály: 

schvaluje   Rozpočtové opatření č. 1 a ukládá starostům členských obcí jeho vyvěšení na úřední desce obcí 

Výsledek hlasování:  

Pro 7  proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 7) členské příspěvky  od roku 2022 

Předseda mikroregionu dává návrh na zvýšení členských příspěvků obcí  o 3,- Kč – tzn.  8,- Kč/ obyvatel/rok s účinností  

od roku 2022.  

 

Návrh usnesení: 

Rada mikroregionu Labské skály: 

schvaluje   členský příspěvek pro obce   8,- Kč /obyvatel/rok s účinností od roku 2022 

Výsledek hlasování:  

Pro 7  proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 8) Vyhláška o odpadech  - MV ČR 

Návaznost  OZV řeší všechny obce. Jiřina Bischoffiová informovala přítomné o dohodě s odborem veřejné správy, 

dohledu a kontrolu MV ČR ( pan Pech a p. Komorová) , že MAS Labské skály zaštítí setkání  pracovníků MV ČR a zástupců 

obcí   z území MAS . Setkání se uskuteční co nejdříve  ( případně se uskuteční setkání dvě  červenec – srpen).  Nyní 

domluveno setkání na 15.7.2021  v KD Svoboda v Libouchci – na malém sále, od  10.00 hod.  

 

Rada mikroregionu bere uvedenou informaci na vědomí. 

 

K bodu 9) Různé 

Další jednání mikroregionu  bude po projednání  přistoupení obce Telnice ve všech ZO, místo bude určeno.  

 

 

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

Zapsala: Jiřina Bischoffiová  30.6.2021 

 

Miroslav Kalvas                                                                     

Předseda Mikroregionu Labské skály                               

  


