
 
 

Zápis z �lenské sch�ze Mikroregionu Podralsko -  4/2009 
 

10.9.2009 od 9:00 na OÚ Bezd�z 
 
P�ítomni: viz prezen�ní listina 
 

1. Pan Ji�í Hauzer zahájil �lenskou sch�zi, pod�koval za pohostinnost OÚ Bezd�z, 
seznámil s programem sch�ze a s body k projednání.  

  Usnesení �. 1 – 4/2009 
  �lenská sch�ze schvaluje program sch�ze a body k projednání. 
  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
2. Volba zapisovatele a 2 ov��ovatel�  
  
  Usnesení �. 2 - 4/2009  
  �lenskou sch�zí byli zvoleni zapisovatel a ov��ovatelé zápisu: 
  Zapisovatel: Radka Zítková 
  Ov��ovatelé zápisu: V�ra Bradá�ová, Zden�k Krenický 
  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
3. P�ivítání nového pana starosty m�sta Ralsko 
Pan Ji�í Hauzer pod�koval, i p�es jeho nep�ítomnost, panu Šolcovi za práci 
v Mikroregionu Podralsko a podal návrh, aby m�sto Ralsko zvolilo svého zástupce do 
Mikroregionu Podralsko a na p�íští �lenské sch�zi Mikroregionu Podralsko prob�hne 
volba nového �lena p�edsednictva. 
 
4. Informace k plánované návšt�v� pana prezidenta �R v Podralsku 
Pan Ji�í Hauzer informoval p�ítomné o plánované návšt�v� prezidenta �R Václava Klause 
v Podralsku dne 12.10.2009 a vyzval je k ú�asti na besed� v Ose�né. 
 
5. Varovný systém ochrany p�ed povodn�mi 
Pan Ji�í Hauzer seznámil p�ítomné s ukon�ením realizace projektu „Varovný systém 
ochrany p�ed povodn�mi“ v Ose�né a upozornil na nové kolo výzev a možnost podání 
žádostí o dotaci.  N�které obce projevily zájem o tento projekt, je navržena  pracovní 
sch�zka k projednání podrobností na den 19.10.2009 v Ose�né (dopolední �as, ú�ast je 
nutné potvrdit na mail muosecna@volny.cz). 
 
6. Cyklostezka Podralskem, žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje 

na rok 2009 na zpracování žádostí o dotaci na projekt „Zelená cyklomagistrála 
Plou�nice, úsek A – K pramen�m Plou�nice“ 



Pan Ji�í Hauzer informoval o sou�asné situaci  ohledn� p�id�lení dotace na zpracování 
žádosti o dotaci k uvedenému projektu. Dále podal informace k dotacím z PRV pro obce 
do 500 obyvatel. 
 
  Usnesení �. 3 – 4/2009 
  �lenská sch�ze schvaluje, aby pan Ji�í Hauzer podepsal smlouvu o poskytnutí 
  ú�elové dotace z rozpo�tu Libereckého kraje. Obce Ose�ná a Hamr na Jeze�e 
  projekt dofinancují.  
  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
7. Projekt „Hrad Ralsko – obnova turistických cíl�“ 
Žádost o dotaci musí být podána v rámci výzev do 31.12.2009, jinak bude nutné vrátit 
dotaci. Pan Kaiser podal p�ítomným informace o jednáních, která v souvislosti 
s projektem probíhají. Projekt je ve fázi projektu ke stavebnímu �ízení, rozpo�et na 18 mil. 
K�. Zastupitelstva m�st Mimo� a Ralsko projednají, které z m�st p�ijme hrad Ralsko do 
vlastnictví a bude dále pokra�ovat v p�ípravách projektu. 
Bude vytvo�ena a odeslána žádost o prodloužení možnosti podání žádosti o dotaci. 
Na p�íští �lenské sch�zi budou podány další podrobné informace. 
 
8. Ekonomické podklady 
Paní Kábelová podala p�ítomným informace k:  
1. Zpráva o hospoda�ení k 30.6.2009,  
2. Rozpo�tové opat�ení �.2/2009,  
3. Rozpo�tový výhled do roku 2012. 
 
  Usnesení �. 4 – 4/2009 
  �lenská sch�ze schvaluje rozpo�tové opat�ení �.2/2009 beze zm�n. 
  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
  Usnesení �. 5 – 4/2009 
  �lenská sch�ze schvaluje rozpo�tový výhled do roku 2012 bez výhrad. 
  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
9. Krajská silnice Ose�ná – Ku�ivody 
Pan Hauzer a pan Tita sd�lili nové informace k možnosti znovuotev�ení úseku  Pinka – 
Ku�ivody. Dohodnul se spole�ný postup v �ešení záležitosti.  
 
  Usnesení �. 6 – 4/2009 
  �lenská sch�ze schvaluje odeslání žádosti na vedení Krajského ú�adu  
  Libereckého kraje na vytvo�ení podmínek ke znovuotev�ení úseku Pinka – 
  Ku�ivody. 
  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
10. D�m turistického ruchu pro Mikroregion Podralsko 
Pan Ji�í Hauzer informoval p�ítomné o p�ipravovaném op�tovném podání žádosti o dotaci 
na rekonstrukci domu turistického ruchu pro Mikroregion Podralsko v Ose�né (bylo již 
schváleno) do ROPu. 
 
11. Zna�ení cyklostezek, brožury pro Mikroregion Podralsko 



Možnost podání žádosti o dotaci z programu Cíl3 na dotisk informa�ních materiál�. 
 
  Usnesení �. 7 – 4/2009 
  �lenská sch�ze souhlasí se žádostí o dotaci na dotisk informa�ních materiál� 
  pro Mikroregion Podralsko. 
  Pro: 15  Proti: 0     Zdržel se: 0 
 
12. Zm�na sídla Mikroregionu Podralsko 
Panem Schneiderem byl vznesen návrh na zm�nu sídla Mikroregionu Podralsko z Ku�ivod 
do Ose�né, vzhledem místu p�sobení p�edsedy a ú�etní. Toto bude bodem k jednání na 
p�íští �lenskou sch�zi. 
 
 
R�zné: 
- hostem sch�ze byla paní Souhradová z odd�lení dozoru  a kontroly ve�ejné správy  
- paní Pastorková informovala o d�ní kolem SMO 
 
 
P�íští �lenská sch�ze Mikroregionu Podralsko se bude konat dne 22.10.2009 od 9:00 
hodin v obci Okna. 
 
 
 

Zapsala:   Radka Zítková  ...................................... 
 
 
Ov��il:     V�ra Bradá�ová  ...................................... 
 
 
Ov��il:     Zden�k Krenický  ..................................... 
 
 
Schválil:   Ji�í Hauzer   ..................................... 

 


