
 

  

ZÁPIS 
z jednání Valné hromady Sdružení Český ráj, 

konaného v Malé Skále dne 4. 4. 2013 
Přítomno: viz. prezenční listina, jež je přílohou tohoto zápisu. 

Program (dle pozvánky): 

1. Zahájení (volba orgánů jednání, schválení programu) 
2. Výroční zpráva Sdružení Český ráj za rok 2012 
3. Informace o členské základně SČR v roce 2012 
4. Stanovy SČR 
5. Volba orgánů SČR 
6. Plán činnosti Sdružení Český ráj na rok 2013 
7. Finanční plán Sdružení Český ráj v roce 2013 
8. Informace o probíhajících a realizovaných projektech 
9. Prezentace propagačních videí Českého ráje 
10. Různé, diskuze. 

Průběh jednání:  

1. Zahájení  

Jednání zahájila ve 13 hodin předsedkyně Sdružení Český ráj (dále jen „SČR“) PhDr. Hana 
Maierová. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů a valná hromada (dále jen 
„VH“) je tedy usnášeníschopná. 

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

Předseda navrhl za zapisovatele ing. Jiřího Lukeše, za ověřovatele zápisu Mgr. Jana Farského a 
p. Michala Rezlera. 

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje za zapisovatele ing. Jiřího Lukeše, za ověřovatele 
zápisu Mgr. Jana Farského a p. Michala Rezlera, za členy volební komise Vlastu Špačkovou, 
Ing. Martina Bauera a p. Gerarda Keijspera. 

2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení Český ráj za rok 2012 

Ředitel SČR ing. Jiří Lukeš přednesl zprávu o činnosti a hospodaření SČR v roce 2012 v následující 
struktuře: 

- Zpráva o činnosti Sdružení Český ráj v roce 2012 
Nejvýznamnějšími aktivity byly realizovány v rámci 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. 

- Zpráva o hospodaření Sdružení Český ráj v roce 2012 
Příjmy k 31. 12. 2012 dosáhly výše 12.256.872,- Kč, výdaje 19.647.591,- Kč. Financování 
schodku ve výši 7.390.719,- Kč bylo zajištěno úvěry a podanými žádostmi o platbu v rámci 



 

  

průběžného financování realizovaných projektů. Podrobné informace byly uvedeny 
podkladů pro jednání VH a budou součástí vydané Výroční zprávy SČR. 

- 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 20. 3. 2013 neshledala žádné nedostatky. 

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti SČR v roce 2012. 

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření SČR v roce 2012. 

Usnesení č. 5 : Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady Sdružení Český ráj o kontrole 
hospodaření v roce 2012. 

3. Informace o členské základně SČR 

Manažer SČR ing. Jiří Lukeš informoval o aktuálním stavu členské základny SČR 
k 31. 12. 2012 – celkem 63 členů (+ 2 přidružená členství), z toho 39 měst a obcí (62 %) 
3 neziskové organizace (5 %) a 21 subjektů ze soukromého sektoru (33 %). 

Usnesení č. 6: Valná hromada bere na vědomí informaci o stavu členské základny SČR v roce 
2012. 

4. Stanovy Sdružení Český ráj 

Valná hromada projednala návrh změny stanov v par. 7, písm. a) a f). Předmětem změny je 
úprava kompetencí VH spočívající ve stanovení počtu místopředsedů, a dále úprava kompetencí 
ředitele ve smyslu zastupování předsedy a místopředsedy(-ů) SČR. 

Usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje změnu stanov v par. 7, písm. a) a f) dle předloženého 
návrhu. 

5. Volba orgánů SČR 

Valná hromada projednala návrh Správní rady na rozšíření počtu místopředsedů na dva.  

Usnesení č. 8: Valná hromada schvaluje rozšíření počtu místopředsedů na dva. 

Předsedkyně SČR PhDr. Hana Maierová předložila valné hromadě rezignaci na funkci 
předsedkyně při dalším setrvání ve Správní radě SČR jako zástupce Města Turnov.  

Usnesení č. 9: Valná hromada bere na vědomí rezignaci PhDr. Hany Maierové na funkci 
předsedkyně Sdružení Český ráj a její setrvání ve funkci člena Správní rady za Město Turnov. 

Správní rada projednala a doporučila valné hromadě do funkce předsedy Mgr. Jana Farského. 
Na jednání valné hromady nebyl nominován jiný kandidát. 

Usnesení č. 10: Valná hromada volí Mgr. Jana Farského předsedou Sdružení Český ráj. 

Valná hromada projednala obměnu členů Správní rady za Město Jičín (Vlastislav Matucha) a 
Tomovy parky (Ing. Tomáš Tomsa).  

Usnesení č. 11: Valná hromada na návrh Města Jičín odvolává ze Správní rady Bc. Tomáše Frýbu a 
volí členem správní rady Mgr. Vlastislava Matuchu. 



 

  

Usnesení č. 12: Valná hromada na návrh společnosti Tomovy parky odvolává ze Správní rady p. 
Lukáše Bělohradského a volí členem správní rady Ing. Tomáše Tomsu. 

Usnesení č. 13: Valná hromada volí Mgr. Vlastislava Matuchu druhým místopředsedou SČR. 

6. Plán činnosti Sdružení Český ráj na rok 2013 

Ředitel SČR Jiří Lukeš přednesl plán činnosti SČR na rok 2013. Podrobný plán činnosti obdrželi 
členové v podkladech. Vedle aktivit v nezměněné struktuře dle předchozích let je klíčové dokončení 
realizace a finanční ukončení projektů Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji a Greenway 
Jizera v úseku Dolánky – Líšný. 

Usnesení č. 14: Valná hromada schvaluje plán činnosti SČR na rok 2013.  

7. Finanční plán Sdružení Český ráj na rok 2013 

Finanční plán SČR byl navržen jako ve výši příjmové části 31 250 000 Kč, ve výdajové části 24 185 
000 Kč. Přebytek ve výši 7 065 000 Kč je krytý úhradou žádostí o platbu v rámci průběžného 
financování realizovaných projektů.  

Usnesení č. 15: Valná hromada schvaluje finanční plán SČR na rok 2013. 

8. 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. 

Usnesení č. 16 : Valná hromada bere na vědomí informaci o probíhajících a realizovaných 
projektech SČR. 

9. Prezentace propagačních videí 

Ředitel SČR ing. Lukeš odprezentoval nová propagační videa Českého ráje a požádal přítomné 
o jejich distribuci a sdílení na internetových stránkách. 

10. Různé, diskuze, závěr. 

Předseda SČR poděkoval přítomných za účast a jednání ukončila ve 14,30 hodin.  

 

V Malé Skále dne 4. 4. 2013, zapsal ing. Jiří Lukeš.  
 

 

Zapisovatel:  ………………………………………. 

 

 

Ověřovatelé: ……………………………………….  …………………………………………… 


