ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 3/2017 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 20. června 2017 od 17,00 hod. na v kulturním domě v Pěnčíně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni pan Ing. Karel Bičík a pan Jaroslav Červa (jednohlasně 10 hlasy schváleno).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Schválení závěrečného účtu za rok 2016
3/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku za rok 2016
4/ Vyhodnocení 6. ročníku akce: Pojďte si hrát
5/ Nákup kompostérů – výběr dodavatele, administrace přidělené dotace, žádosti o poskytnutí
individuálních dotací od obcí
6/ Rozpočtové opatření č. 2/2017
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9 / Závěr
Program zasedání byl schválen 10 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Pojďte si hrát: Poradce zajistí objednávku na dopravce, nákup občerstvení (sladká odměna,
pití, kelímky) a pamětní list.
- splněno
2/ Schválení závěrečného účtu za rok 2016
Závěrečný účet MR Jizera za rok 2016 byl všem obcím včetně Zprávy o výsledku
hospodaření rozeslán.
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu splatnými stanovami
vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů před dnem zahájení jeho projednávání, je možné
ho schválit. Nikdo z občanů členských obcí neměl připomínky.
Členská schůze souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Vyvěšený závěrečný účet dodaly k archivaci obce: Pěnčín, Přepeře, Turnov
ÚKOLY:
Zástupci obcí neprodleně předloží dle § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění
závěrečný účet MR Jizera za rok 2016 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být
zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí.
Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR.
Poradce zveřejní schválený závěrečný účet na webových stránkách mikroregionu a členské
obce zveřejní na úředních deskách svých obcí odkaz, kde schválený závěrečný účet včetně
příloh je zveřejněn a kde je k nahlédnutí v listinné podobě. Doba zveřejnění – do schválení
závěrečného účtu za rok 2017, tj. do 06/2018.
3/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku za rok 2016

Členským obcím byla předložena účetní závěrka za rok 2016 schválená orgánem pro
schválení účetní závěrky. Zástupci členských obcí nemají k předloženému dokumentu
výhrady.
4/ Vyhodnocení 6. ročníku akce: Pojďte si hrát
6. ročník akce ,,Pojďte si hrát“ byl uspořádán v pátek dne 26. května 2017 na sportovním
hřišti v Pěnčíně a byl určen pro mateřské školy v regionu. Akce se zúčastnilo přibližně 240
dětí. Počasí se mimořádně vydařilo.
Vyúčtování akce:
5 288,00 Kč náklady na dopravu
3 571,00 Kč náklady na občerstvení
1 270,50 Kč náklady na pamětní listy
………………………………………...
10 129,50 Kč celkem
5/ Nákup kompostérů – výběr dodavatele, administrace přidělené dotace, žádosti o
poskytnutí individuálních dotací od obcí
Výzva k podání nabídek byla zaslána celkem 6 potenciálním dodavatelům.
Hodnotící komise ve složení: Ing. Václav Sodomka, Ing. Luděk Sajdl a Mgr. Dagmar
Šrytrová provedla otevírání nabídek, jejich posouzení a hodnocení.
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče MEVATRADE s.r.o., IČ: 254521492. Nabídková cena bez DPH činí 1 894 995,- Kč a nabídková
cena včetně DPH činí 2 292 943,95 Kč.
Termín plnění je stanoven na 2 měsíce od podpisu kupní smlouvy.
Členské obce budou předsedou svazku informovány o datu předání kompostérů
v jednotlivých obcích.
ÚKOLY: Dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., vloží zúčastněné obce veřejnoprávní Smlouvu o
poskytnutí dotace Mikroregionu na zajištění vlastních zdrojů, na úřední desku obce do 30 dnů
od podpisu této Smlouvy. Smlouva musí být zveřejněna min. po dobu 3 let od data
zveřejnění.
Předseda vloží oboustranně podepsanou smlouvu na profil zadavatele.
6/ Rozpočtové opatření č. 2/2017
Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2017 (příloha zápisu).
Členské obce k němu nemají výhrady.
7/ Diskuse
Poradce - POV Libereckého kraje
Dne 22.6.2017 bude zasedat výbor pro ŽP, který navrhne k udělení dotací konkrétní projekty.
Pokud výbor navrhne dotaci na uvedený projekt, obce budou osloveny k zaslání rozpočtů
použitelných pro výběrové řízení a názvy potencionálních dodavatelů, kteří budou osloveni.
Výběrové řízení bude rozděleno na samostatné části po obcích.
ÚKOLY:
V případě udělení dotace bude obcím předána žádost o individuální dotaci ve výši 100%
předpokládaných zdrojů – obce do konce srpna schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu,
kterou zveřejní na úřední desce obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (pro schválení
dotace mikroregionu tj. veřejnoprávní smlouvy musí mít obce schválené rozpočtové
opatření), poradkyni obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění.

Poradce – aktuální dotace
Dotace Ministerstva zemědělství – Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací
Oblasti podpory:
 opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody - propojování a
rozšiřování vodárenských soustav, její zdrojové posilování, včetně posilování
akumulace pitné vody
 výstavba vodovodů vč. vodárenských objektů pro min. 50 obyvatel
 výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody
 výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace ČOV pro min. 50 obyvatel
 výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě spojenou s výstavbou ČOV
 dostavba kanalizačních systémů pro min. 50 obyvatel (vody musí být dále čištěny na
již existující ČOV)
 odstranění volných výustí realizací kompletního opatření řešícího odkanalizování
spojené s výstavbou ČOV
Max. uznatelné náklady: na 1 trvale nahlášeného obyvatele nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u
vodovodů a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací
Lhůta pro podání žádostí: 31.srpna 2017 do 15,00 hod.
Státní fond životního prostředí
Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
Uznatelné výdaje:
 zateplení obvodového pláště budovy
 výměna a renovace otvorových výplní
 instalace fotovoltaického systému
 instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo přípravu TUV
 realizace systémů využívající odpadní teplo
 výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu TUV (na fosilní paliva, el. energii) za
účinné zdroje využívající např. biomasu, tepelná čerpadla, kotle na zemní plyn,…
Konečná lhůta pro příjem žádostí je 29.9.2017.
Výše dotace se pohybuje od 35% do 70% uznatelných nákladů. Závisí např. na % výši
uspořené celkové energie, součinitelích prostupu tepla, či zda je realizováno samostatné
opatření výměny zdroje tepla nebo je instalován i systém nuceného větrání s rekuperaci
odpadního tepla.
Poradce – od 1.10.2016 povinnost uveřejňování skutečně uhrazené ceny i pro smlouvy
nad 500 tis. Kč do 2,0 mil. Kč služby a dodávky a 6,0 mil. Kč stav. práce
§ 219 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
1/smlouva na veřejnou zakázku:
celé znění smlouvy, tj. včetně příloh
všechny změny a dodatky
do 15 dnů od uzavření

kromě utajovaných informací a osobních údajů
nevztahuje se na:
smlouvy na VZMR ≤ 500 tis. Kč bez DPH!
smlouvy uzavřené dle výjimek pro „utajované“ informace a zpravod. službami
smlouvy uveřejněné dle jiného předpisu (z.č. 340/2015 Sb. o registru smluv –
od
1. 7. 2016)
2/Výše skutečně uhrazené ceny (celkem nebo v daném roce)
a) do 3 měsíců od splnění smlouvy
b) pokud plnění smlouvy je delší než jeden kalendářní rok (např. od 26.10.2016 2.5.2017) potom do 31.3. uhrazenou cenu za uplynulý rok a do 3 měsíců od splnění
smlouvy cenu uhrazenou v daném roce
- způsob uveřejňování (§17 vyhl.č. 168/2016 Sb.)
8/ Usnesení
Účast 10 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) celoroční hospodaření Mikroregionu Jizera a závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok
2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizera za rok
2016, a to bez výhrad
(10 hlasů
ano)
b) uzavření Kupní smlouvy se společností MEVA-TRADE s.r.o., IČ: 25421492 na nákup
kompostérů ve výši 2 292 943,95 Kč včetně DPH
(8 hlasů ano, 2 se
zdrželi)
c) Rozpočtové opatření č. 2/2017
(10 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- schválenou účetní závěrku MR Jizera za rok 2016
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod jednání
………………………..
.…………………..
Jaroslav Červa
ověřovatel

….………………….
Ing. Karel Bičík
Ing. Václav Sodomka
ověřovatel

předseda

10/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,20 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 12.9.2017 od 17:00 hod. na obecním úřadě na Sychrově.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053 tel. č. 493 535 043,
e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com

