
 

  

ZÁPIS 
z jednání Valné hromady Sdružení Český ráj, 

konaného v Sobotce dne 8. 4. 2014 
Přítomno: viz prezenční listina, jež je přílohou tohoto zápisu. 

Program: 
1. Zahájení (přivítání, volba orgánů jednání, schválení programu) 
2. Výroční zpráva Sdružení Český ráj za rok 2013 

a. Zpráva o činnosti SČR v roce 2013 
b. Zpráva o hospodaření SČR v roce 2013 

3. Informace o členské základně SČR 
4. Plán činnosti Sdružení Český ráj na rok 2014 
5. Finanční plán Sdružení Český ráj na rok 2014 
6. Aktuální informace o probíhajících a realizovaných projektech a aktivitách SČR 
7. Prezentace projektu Český systém kvality služeb 
8. Různé, diskuze. 

Průběh jednání:  
1. Zahájení  

Jednání zahájil předseda Sdružení Český ráj (dále jen „SČR“) Mgr. Jan Farský.  
Na základě kontroly prezenční listiny a předložených pověření konstatoval, že je valná hromada 
(dále jen „VH“) usnášeníschopná. 

Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje program jednání dle předloženého návrhu. 

2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení Český ráj za rok 2013 

Ředitel SČR ing. Jiří Lukeš přednesl zprávu o činnosti a hospodaření SČR v roce 2013 v následující 
struktuře: 

a. Zpráva o činnosti Sdružení Český ráj v roce 2013 

Nejvýznamnějšími aktivitami byla realizace projektů Marketingové a koordinační aktivity 
v Českém ráji a Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný (ROP NUTS2 Severovýchod). 
Tyto projekty se významně promítly i do financování SČR. 

b. Zpráva o hospodaření Sdružení Český ráj v roce 2013 

Příjmy k 31. 12. 2013 dosáhly výše 19 012 383 Kč, výdaje 22 372 982 Kč. Financování 
schodku ve výši 3 360 599 Kč bylo zajištěno úvěry a podanými žádostmi o platbu v rámci 
průběžného financování realizovaných projektů. Podrobné informace byly součástí podkladů 
pro jednání VH a budou součástí vydané Výroční zprávy SČR. 



 

  

a. Zpráva Dozorčí rady Sdružení Český ráj 

Paní Marie Drašnarová přednesla zprávu Dozorčí rady SČR ve znění: Dozorčí rada Sdružení 
Český ráj v rámci kontroly účetních dokladů, interních dokladů, výkazů a faktur provedené 
dne 3. 4. 2014 neshledala žádné nedostatky. 

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti SČR v roce 2013. 

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření SČR v roce 2013. 

Usnesení č. 4: Valná hromada bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady Sdružení Český ráj o kontrole 
hospodaření v roce 2013. 

3. Informace o členské základně SČR 

Manažer SČR ing. Jiří Lukeš informoval o aktuálním stavu členské základny SČR 
k 31. 12. 2013 – celkem 64 členů (+ 3 přidružená členství), z toho 39 měst a obcí (61 %) 
3 neziskové organizace (5 %) a 22 subjektů ze soukromého sektoru (34 %). 

Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu členské základny SČR 
k 31.12.2013. 

4. Plán činnosti Sdružení Český ráj na rok 2014 

Ředitel SČR Jiří Lukeš přednesl návrh plánu činnosti SČR na rok 2014, který obdrželi členové 
v podkladech pro jednání. Struktura činnosti zůstává nezměněna, konkrétní aktivity vychází 
z realizovaných projektů a dostupných finančních zdrojů. Významným v roce 2014 je především 
vyúčtování projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ a hodnocení podané žádosti „Český 
ráj – nové trendy v cestovním ruchu“. 

Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje Plán činnosti SČR na rok 2014.  

5. Finanční plán Sdružení Český ráj na rok 2014 

Finanční plán SČR byl navržen jako vyrovnaný ve výši 3 415 200 Kč v příjmové i výdajové části. Do 
roku 2014 se dále promítá podaná žádost o platbu v rámci projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky 
– Líšný ve výši 11 066 696,72 Kč krytý revolvingovým úvěrem.  

Usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje Finanční plán SČR na rok 2014. 

6. Informace o probíhajících a realizovaných projektech 

V souvislosti se zprávou o činnosti informoval ředitel SČR o realizovaných a plánovaných projektech 
a souvisejících dotacích z krajských, národních a evropských zdrojů. Přehled projektů a dotací za 
období 2013-2014 jsou součástí podkladů pro jednání. 

Usnesení č. 8: Valná hromada bere na vědomí informaci o probíhajících a realizovaných projektech. 

7. Prezentace Českého systému kvality služeb 

Jan Machek (Centrum pro školení a regionální koordinaci ČSKS) představil projekt Český 
systém kvality služeb. Projekt od roku 2014 spouští Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které 



 

  

chce touto cestou v ČR zavést nový národní systém kvality. Zájemci o zapojení do systému a 
získání certifikátu kvality se mohou obracet na csks@terranostra.cz, tel.: 603 177 263, 
www.csks.cz, případně na pracovníky SČR, kteří zprostředkují kontakt s regionálními 
koordinátory. 

8. Různé, diskuze, závěr. 

V rámci projednávání jednotlivých bodů byla diskutována další témata: 

Greenway Jizera – systém provozu, údržby a udržitelnosti stezky Greenway Jizera. Jedná se 
jednak o zajištění a správu již vybudovaných úseků v rámci koridoru, ale také o společný rozvoj 
ve smyslu projektové přípravy a propagace. Jedním z uvažovaných řešení je zřízení samostatné 
servisní organizace, např. s využitím stávající o.p.s. region Český ráj, za finanční spoluúčasti 
obcí, partnerů a krajů. Toot bude předmětem dalších jednání. 

Členské příspěvky – na úrovni Správní rady byla zahájena diskuze o úpravách Příspěvkového 
řádu směrem ke kolektivnímu členství, např. DSO (Mikroregiony) či MAS. Cílem je zachování 
či navýšení částky členských příspěvků, plošného pokrytí území členskými subjekty a zefektivní 
komunikace se členy a regionálními partnery. V této souvislosti se zvažuje i zavedení výše 
příspěvku v závislosti na velikosti členské obce/svazku. 

Turistické noviny – od letošního roku přechází vydávání turistických novin pod SČR, které 
musí řešit jejich rozsah, podobu a financování. Klíčové je zachování této regionální tiskoviny, 
pro rok 2014 zdarma. Po Jičínu bude svoje lokální noviny vydávat také Turnova a Lomnice nad 
Popelkou. 

Konec jednání. Předseda SČR poděkoval přítomných za účast a jednání ukončil ve 12,00 
hodin.  

V Sobotce dne 8. 4. 2014, zapsal ing. Jiří Lukeš. 

 

 

Zapisovatel:  …………………………………  Předseda SČR: ………………………………… 

 

Přílohy: 

A. Zpráva o činnosti SČR v roce 2013 

B. Zpráva o hospodaření SČR v roce 2013 

C. Plán činnosti SČR na rok 2014 

D. Finanční plán SČR na rok 2014  

E. Zpráva o členské základně SČR k 31. 12. 2013 


