ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 2/2017 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 18. dubna 2017 od 17,00 hod. na OÚ ve Čtveříně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Jaroslava Kvapilová a Mgr. Iva Havlíková (jednohlasně 11 hlasy schváleno).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Příprava akce: Pojďte si hrát
3/ POV Libereckého kraje – schválení podání žádosti o dotaci včetně vyčlenění vlastních
zdrojů
4/ Informace o výstupech ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku
5/ Nákup kompostérů – informace o podané žádosti, výběrové řízení
6/ Neudělení dotace z MMR, DT č. 3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
7/ Vyhlášené dotace pro obce
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr
Program zasedání byl schválen 11 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Rozpočet MR na rok 2017 nepředložily obce: Ohrazenice
Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
- splněno
Poradce prověří vhodný termín na akci: Pojďte si hrát u MŠ, po dohodě s Městem Turnov
zvolí jednu MŠ z Turnova, která se akce zúčastní a zajistí nabídky na přepravu dětí.
- splněno
Pro podání žádosti z POV LBC kraje obce zašlou poradkyni p.p.č. ….v.k.ú…., kde proběhne
oprava MK – pozemkové parcely musí být v majetku obce, popis rozsahu opravy MK –
nejlépe formou rozpočtu, předpokládaná celková cena, m2 celkové opravy MK. Termín
doručení podkladů do 3.3.2017.
- splněno
2/ Příprava akce: Pojďte si hrát
6. ročník akce: Pojďte si hrát
Mikroregion Jizera uspořádá v pátek dne 26. května 2017 pro mateřské školy v regionu
společnou akci. Osloveny byly všechny MŠ z mikroregionu a z Turnova pouze jedna MŠ Na
Výšince. Akce se uskuteční v Pěnčíně.
Počet nahlášených dětí z jednotlivých mateřských škol:
Svijanský Újezd
37 dětí
Pěnčín
40 dětí

Přepeře
55 dětí
Paceřice
32 dětí
Ohrazenice
35 dětí
Turnov – Výšinka
48 dětí
……………………………………..
Celkem se zúčastní
247 dětí
Akce se neúčastní MŠ Příšovice.
ÚKOLY: Poradce zajistí objednávku na dopravce, nákup občerstvení (sladká odměna, pití,
kelímky) a pamětní list. Dále nahlásí paní Havlíkové, kde nastoupí spolu s dětmi n do
autobusu.
Nabídka na zajištění dopravy od společnosti Bus Line a.s.. činí 5 287,70 včetně DPH.
S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce.
3/ POV Libereckého kraje – schválení podání žádosti o dotaci včetně vyčlenění
vlastních zdrojů
Projekt: Oprava místních komunikací v MR JIZERA
Celkový náklad: 2 681 850,- Kč včetně DPH
Požadovaná dotace: 1 000 000,- Kč, max. 50%
Předmětem žádosti o dotaci je oprava místních komunikací.
Projektu se účastní celkem 10 členských obcí: Sychrov, Radimovice, Příšovice, Svijanský
Újezd, Svijany, Pěnčín, Kobyly, Žďárek, Lažany a Paceřice.
Záměry jednotlivých obcí:
Svijanský Újezd - na p.p.č. 491/2 a 843/1 v k.ú. Svijanský Újezd proběhne lokální výsprava
výtluků obalovanou směsí. Celkem bude opraveno 350 m2 plochy místní komunikace.
Sychrov - proběhne oprava místní komunikace, která bude spočívat v odtěžení stávající
neúnosné konstrukční vrstvy, doplnění stávajícího povrchu štěrkodrtí, položení podkladní
vrstvy makadamu, provedení infiltračního postřiku a následném položení krytu z asfaltového
betonu na p.p.č. 911/8 a 913 v k.ú. Radostín u Sychrova. Celkem bude opraveno 316 m2
plochy místní komunikace.
Kobyly - proběhne lokální výsprava výtluků obalovanou směsí na p.p.č. 605, 606, 798,
811/2 v k.ú. Kobyly. Celkem bude opraveno 320 m2 plochy místní komunikace.
Paceřice - budu provedeno vyrovnání propadlých míst a oprava lokálních výtluků na p.p.č.
596/1 v k.ú. Paceřice. Celkem bude opraveno 210 m2 plochy místní komunikace
Pěnčín - lokální opravy výtluků obci Pěnčín proběhnou na třech úsecích:
a) místní část Červenice, p.p.č. 698/1 v k.ú. Kamení
b) místní část Kamení, p.p.č. 689 v k.ú. Kamení
c) místní část Zásada, p.p.č. 689 v.k.ú. Kamení (přímo navazuje na část b)
V obci Pěnčín bude celkem opraveno 612 m2 místních komunikací

Radimovice - na p.p.č. 1002, 1268, 1269, 175/53, 1279, 1271, 1281 v k.ú. Radimovice u
Sychrova bude provedena oprava spar v celkové délce 400 bm (spáry budou vyčištěny a
zality asfaltovou zálivkou) a lokální oprava výtluků (vyříznutí asfaltu, zarovnání hran,
vyfrézování a položení asfaltu) na ploše 125 m2.
Žďárek - na p.p.č. 357/1 v k.ú. Žďárek u Sychrova bude opraveno čelo propustku a krajnice.
Na p.p.č. 377 v k.ú. Žďárek u Sychrova bude provedena lokální výsprava výtluků na ploše
150m2.
Lažany - na p.p.č. 463/1, 477/1 a 487/1 v k.ú. Lažany u Sychrova bude provedeno
vyfrézování asfaltového povrchu vozovky, vyrovnání propadlých lokálních míst a položen
asfaltový beton. Celkem bude opraveno 750m2 místní komunikace.
Příšovice - na p.p.č. 906/9 v k.ú. Příšovice bude provedeno odfrézování stávajícího povrchu
místní komunikace a položena vrstva asfaltového betonu na ploše 600 m2.
Svijany - na p.p.č. 275/1 v k.ú. Svijany bude provedeno odfrézování stávajícího povrchu
místní komunikace a položena vrstva asfaltového betonu na ploše 690 m2.
4/ Informace o výstupech ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku
Dne 27.2.2017 proběhlo přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016. V rámci přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Nyní paní účetní vypracovává závěrečný účet, který bude spolu se Zprávou o přezkoumání
hospodaření rozeslán k vyvěšení všem členským obcím.
5/ Nákup kompostérů – informace o podané žádosti, výběrové řízení
Žádost o podporu na projekt ,,Přecházení vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera“ splnila
podmínky věcného hodnocení. Dle informací od pana Ing. Čáslavského by v druhé polovině
dubna mělo být známo, zda projekt bude finančně podpořen či ne.
Výběrové řízení – bude realizováno p. Ing. Čáslavským za cenu 25 000,- Kč včetně DPH.
6/ Neudělení dotace z MMR, DT č. 3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji
venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR neudělilo dotaci Mikroregionu Jizera na projekt ,,Výměna
zkušeností je vhodný nástroj k poznání“.
7/ Vyhlášené dotace pro obce
Dotační fond Libereckého kraje - 8.2 Program Podpora ochrany přírody a krajiny – dotace na
nezapsané památky – bod c)
A Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně
Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy
B Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi
Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat

C Údržba a obnova drobných památek v krajině
Dotace 70%, min. 20 000,- Kč, max. 150 000,- Kč,
Drobné památky nesmí být zapsány v seznamu kulturních památek - za drobné památky se
pro účely tohoto programu považují křížky, boží muka, výklenkové kapličky, skalní reliéfy,
obrázky, drobné zvoničky, pomníčky, hraniční kameny, sochy svatých, úpravy významných
pramenišť, nikoliv však malé kostely či malé kaple.
Z programu 8.2 nelze podpořit opravu či obnovu válečných hrobů (registrované dle zákona č.
122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech).
Z programu 8.2 nelze podpořit běžnou údržbu veřejné zeleně v parcích, zahradách, na
hřbitovech a náhradní výsadby za kácení dřevin.
Drobné památky se nesmí nacházet na hřbitově.
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 2. května 2017 do 31. května 2017.
Ministerstvo zemědělství:
Připravují se Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání
státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní
části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a
ČOV.
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnimhospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/
obnova požárních nádrží
Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích“, 2. B. podprogram 129 293 (podpora opatření na rybnících a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obce – dotace 80%
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobnevodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
8/ Diskuse
žádná
9/ Usnesení
Účast 11 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava místních komunikací v MR JIZERA“ ve výši
1 000 000,- Kč včetně DPH. Vlastní podíl ve výši 37,29 % bude činit 1 681 850,- Kč
včetně DPH.
(10 hlasů ano, 1 se zdržel)
b) realizaci výběrového řízení na nákup kompostérů p. Ing. Čáslavským za cenu 25 000,- Kč
včetně DPH
(8 hlasů ano, 3 se zdrželi)

c) Objednávku autobusu na akci: Pojďte si hrát

(11 hlasů ano)

Členská schůze bere na vědomí:
- Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016
- realizaci akce: Pojďte si hrát, která se uskuteční dne 26.5.2017
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod jednání

………………………..
Jaroslava Kvapilová
ověřovatel

….………………….
Mgr. Iva Havlíková
ověřovatel

.…………………..
Ing. Václav Sodomka
předseda

10/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,00 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 13.6.2017 od 17:00 hod. v Kulturním domě v Pěnčíně.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com

