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ZÁPIS 

z jednání Valné hromady Sdružení Český ráj, z. s.,  

konaného v zasedací místnosti Městského úřadu v Mnichově Hradišti  

ve čtvrtek 11. dubna 2019, od 10 hodin  
 

Přítomno: viz prezenční listina, jež je přílohou tohoto zápisu. 

Program: 

1. Zahájení (volba orgánů jednání, schválení programu). 

2. Výroční zpráva 2018 

3. Marketingový a finanční plán 2019 

4. Navýšení příspěvků členů Sdružení Český ráj 

5. Aktuální informace o činnosti SČR 

6. Diskuse, různé. 

Průběh jednání:  

1. Zahájení  

Jednání zahájila předsedkyně Sdružení Český ráj (dále jen „SČR“) Mgr. Jana Svobodová, 

přivítala zúčastněné a konstatovala, že počtem 31 zúčastněných je VH usnášeníschopná. 

K návrhu programu jednání nikdo z přítomných nevznesl připomínky. 

Volba zapisovatele a ověřovatele. 

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

zapisovatelem Alenu Antošovou a ověřovatelem Jiřinu Bobkovou. 

2. Výroční zpráva za rok 2018 

Ing. Jitka Kořínková detailně seznámila VH s Výroční zprávou za rok 2018, která obsahuje zprávu o 

činnosti, zprávu o hospodaření a informace o členské základně. K výroční zprávě podala vysvětlení 

k dotazům.  

Ředitelka SČR Ing. Blanka Nedvědická přednesla zprávu Dozorčí rady (dále DR) za rok 2018. 

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu SČR 2018. 

Usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady SČR za rok 2018. 

 

3. Navýšení členských příspěvků, změna příspěvkového řádu 

Ing. Jitka Kořínková vysvětlila potřebu navýšení členských příspěvků již v roce 2019. Přiblížila 

také finanční dopad  ukončení členství Statutárního města Mladá Boleslav. Na základě 

doporučení Správní rady předložila návrh na zvýšení příspěvků – minimální 1.000 Kč, navýšení 
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pro obce na 7 Kč na obyvatele,  pro podnikatelské subjekty (právnické osoby) na 8.000 Kč, 

odborná profesní a zájmová sdružení na 4.000 Kč, příspěvek fyzické osoby podnikající zůstává 

3.000 Kč a příspěvek fyzické osoby nepodnikající činí 1.000 Kč (bez navýšení). Po diskuzi o 

minimálním příspěvku 1.000 Kč bylo dohodnuto, že nebude zaveden, neboť se týká pouze dvou 

členských obcí. Dále bylo doporučeno zahájit jednání s dalšími obcemi v území, aby se staly 

členy SČR. 

Usnesení č. 4: VH schvaluje navýšení členských příspěvků od roku 2019. 

Usnesení č. 5: VH schvaluje úpravu Příspěvkového řádu takto: pro obce 7 Kč na obyvatele, 8.000 

Kč pro podnikatelské subjekty (právnické osoby), odborná profesní a zájmová sdružení 4.000 

Kč, fyzické osoby podnikající činí 3.000 Kč a fyzické osoby nepodnikající činí 1.000 Kč. 

 

4. Marketingový plán a finanční plán 2019 

Ing. Jitka Kořínková seznámila přítomné s  plánem činnosti SČR a finančním plánem na rok 2019. 

Dále předložila dva návrhy rozpočtu, vysvětlila oba předložené návrhy, které se odvíjí od výše 

schválených členských příspěvků. 

Usnesení č. 6: Valná hromada pro rok 2019 schvaluje marketingový plán a finanční plán, který 

zahrnuje navýšené členské příspěvky. 

5. Aktuální informace 

Ing. Kořínková informovala VH o ukončení členství Statutárního města Mladá Boleslav. Na 

schůzce s Mgr. D. Markem bylo domluveno, že Mladá Boleslav bude se SČR nadále 

spolupracovat na základě smlouvy o spolupráci, roční příspěvek byl stanoven na 50.000 Kč  

Novými členy se staly Obec Libošovice a Obec Mladějov.  

SČR získalo ocenění Zlatý erb 2019 – 1. místo za webové stránky www.cesky-raj.info. 

Usnesení č. 7: Valná hromada bere na vědomí aktuální informace o změnách ve členské 

základně SČR 

Usnesení č. 8: Valná hromada ukládá Ing. Nedvědické připravit smlouvu o spolupráci s Městem 

Mladá Boleslav.  

6. Různé, diskuze, závěr. 

Mgr. Jana Svobodová poděkovala členům za spolupráci a účast na Valné hromadě. 

 

V Turnově dne 15. 4. 2019, zapsala Alena Antošová 

 

 

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

Ověřovatel:…………………………………….. 
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Přílohy: 

1. Výroční zpráva Sdružení Český ráj za 2018 

2. Finanční plán 2019 

3. Marketingový plán 2019 

4. Příspěvkový řád 

5. Prezenční listina 


