ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 5/2017 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 28.11.2017 od 17,00 hod. ve víceúčelové budově v Radimovicích
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni pan Ing. Luděk Sajdl a paní Petra Bursová (jednohlasně 14 hlasy schváleno).
Program:
Program
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Realizace akce: Oprava místních komunikací v MR JIZERA
3/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2017
4/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2017
5/ Schválení vyrovnaného rozpočtu MR na rok 2018
6/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021
7/ Volba revizní komise a volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
8/ Vedení účetnictví v roce 2018
9/ Dotace pro obce
10/ Rozpočtové opatření č. 4/2017
11/ Pověření schválení rozpočtových opatření předsedou svazku
12/ Uzavření Dohody o provedení práce s předsedou svazku
13/ Diskuse
14/ Usnesení
15/ Závěr
Program doplněn o bod 12/ Uzavření Dohody o provedení práce s předsedou svazku
Program zasedání byl schválen 14 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Po obdržení informace o udělení dotace poradkyně zajistí odeslání všech potřebných podkladů
pro uzavření smlouvy s LBC krajem.
- splněno
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2018 dá částku (členský příspěvek) 15.000,Kč na Mikroregion Jizera, Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný rozpočet
k vyvěšení.
- rozpočet zaslán
2/ Realizace akce: Oprava místních komunikací v MR JIZERA
Podklady Libereckému kraji k vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace byly poradkyní odeslány.
Liberecký kraj již předložil smlouvu o poskytnutí dotace, která byla předsedou svazku
podepsána.
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Z důvodu klimatických podmínek na podzim letošního roku, musely být smlouvy na plnění u
některých obcí dodatkovány na změnu termínu do jara 2018. Dodatku smluv byly zveřejněny
v registru smuv.
V případě jakýchkoli komplikací při plnění je členská obec povinna kontaktovat poradkyni.
3/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2017
Dne 20.11.2014 bylo členskou schůzí schváleno jmenování inventarizační komise ve složení:
Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Červa - starosta Obce Kobyly
Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov
Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek
Předseda svazku stanovuje plán inventur s platností od 1.12.2017 do 31.1.2018
Členské obce tento plán projednaly a souhlasí s obsahem.
4/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2017
Členové revizní komise ve složení:
Ing. Tomáš Stojanovski, bytem Svijany 98, 463 46 Svijany,
Ing. Karel Bičík, bytem Pěnčín 22, 463 45 Pěnčín,
Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře
předložili zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2017 ze dne 27. září 2017.
Poradkyně přítomným přečetla kontrolní zprávu a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny
nedostatky.
Originál dokumentu „Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregionu Jizera“ v roce
2017“ bude uložen ve složce svazku.
ÚKOLY:
Poradce rozešle všem členským obcím Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera
v roce 2017 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby
v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy –
vzato na vědomí.
5/ Schválení vyrovnaného rozpočtu MR na rok 2018
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a zák.č. 250/2000 Sb. , v platném
znění byl návrh rozpočtu vyvěšen po dobu 15 dnů před zahájením projednávání na úředních
deskách členských obcí. Rozpočet byl zveřejněn vyrovnaný, příjmy 270 500,- Kč, a výdaje 270
500,- Kč
Dále byly na úřední desce svazku vyvěšeny dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové
odpovědnosti informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je
předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu za předcházející rok.
K předloženému návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Revizní komise projednala návrh rozpočtu na rok 2018 s výsledkem bez připomínek.
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Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2018 předložily obce: Ohrazenice, Pěnčín, Příšovice, Žďárek,
Paceřice, Sychrov, Lažany, Radimovice, Soběslavice, Svijany, Čtveřín, Přepeře, Kobyly,
Svijanský Újezd, Vlastibořice
6/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl projednán na minulém
zasedání a byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí a mikroregionu.
Ke střednědobému výhledu rozpočtu nebyly vzneseny z řad občanů žádné připomínky.
Ke schválení je předkládán upravený návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2021
příjmy:
členské příspěvky
300 tis. Kč
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný projekt svazku
200 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz a režii
společné projekty svazku
integrovaný projekt svazku

150 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč
98 tis. Kč
200 tis. Kč

Vyvěšený návrh střednědobého výhledu rozpočtu přinesly k archivaci obce: Ohrazenice, Pěnčín,
Příšovice, Žďárek, Paceřice, Sychrov, Lažany, Radimovice, Soběslavice, Svijany, Čtveřín,
Přepeře, Kobyly, Svijanský Újezd
7/ Volba revizní komise a volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
Z postu místostarosty obce Svijany odešel ke dni 30.9.2017 Ing. Stojanovski. Z tohoto důvodu
musí dojít k nové volbě člena revizní komise a orgánu pro schválení účetní závěrky.
Členská schůze schválila dne 23.11.2016 revizní komisi ve složení:
Ivana Laššová, bytem Příšovice
Ing. Tomáš Stojanovski bytem Svijany
František Novák bytem Ohrazenice
Navržený nový člen:
Ing. Petr Felkner, bytem Svijany.
Navržený kandidát s nominací souhlasí.
Členská schůze schválila dne 23.11.2016 orgán pro schválení účetní závěrky ve složení:
Ivana Laššová, bytem Příšovice
Ing. Tomáš Stojanovski, bytem Svijany
František Novák bytem Ohrazenice
Navržený nový člen:
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Ing. Petr Felkner, bytem Svijany.
Navržený kandidát s nominací souhlasí.
8/ Vedení účetnictví v roce 2018
Mikroregion je dle platných Stanov povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
způsobilou. V roce 2018 je předkládán návrh na uzavření dohody o provedení práce s paní
Gabrielou Hrazdirovou na vedení účetnictví MR, zpracování měsíčních uzávěrek a roční účetní
závěrky v částce 10 000,- Kč za 70 hodin práce. Částka bude uhrazena z prostředků
mikroregionu a bude splatná ve 2 splátkách k 30.6.2018 – 5000,- Kč, k 31.12.2018 - 5000,- Kč.
Neustále je v platnosti usnesení z minulé členské schůze o sjednání DPP jednorázově na každou
realizovanou dotační akci.
9/ Dotace pro obce
Ministerstvo pro místní rozvoj – Program obnovy a rozvoje venkova
Všem obcím byly dne 13.10.2017 rozeslány e-mailem podrobné informace o tomto programu.
Žádosti je možné podávat do 15.1.2017.
Dotační tituly:
DT1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
- oprávněný žadatel - obec, která v soutěží Vesnice roku získala ocenění Modrá, Bílá, Oranžová,
resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo Zlatá stuha nebo se umístila na 1. - 3.
místě v celostátním kole soutěže
- dotace - do výše 80% z uznatelných nákladů
- podporovány jsou akce na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování zeleně, rekonstrukce a výstavba místních
komunikací, stezek, VO, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce
DT2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci - Podpora vybudování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, min. 100 000,- Kč, max. 400 000,- Kč
- podporovány jsou akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin. Na výběru,
přípravě, případně realizaci se musí podílet generace dětí a mládeže. Akce musí být zaměřeny na:
úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování
hřišť, cyklostezek, bruslařských drah, naučných stezek apod.
DT3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, max. 200 000,- Kč
- podporovány jsou akce nadregionálního významu zaměřené na prezentaci úspěšných projektů
zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených
na obnovu a rozvoj venkova, podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí
zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova
DT4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, min. 40 000,- Kč, max. 300 000,- Kč
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- podporovány jsou akce zaměřené na obnovu sakrálních staveb v katastr. území obce, nejsou
kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o kaple, kapličky, márnice, sochy,
boží muka, kříže + úprava okolí max. do 5 m od dané sakrální stavby.
DT5 Podpora obnovy místních komunikací
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel
- dotace - do výše 50% z uznatelných nákladů, min. 200 000,-Kč, max. 1 000 000,- Kč
- podporovány jsou akce zaměřené na obnovu (opravu, rekonstrukci) místních komunikací a
jejich součástí, konkrétně na všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, přidružené a přídatné
pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, nadjezdy, napojení
na příslušnou pozemní komunikaci (je-li v majetku obce) a obnova kanalizace, propustků,
opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras atd. - pokud jsou nedílnou součástí
obnovy dané komunikace
DT6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, min. 500 000,- Kč, max. 5 000 000,- Kč
- podporovány jsou akce na jejichž výběru a přípravě, případně realizaci se musí podílet generace
dětí a mládež. Jedná se zejména o rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť
(multifunkční, víceúčelová hřiště, sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
nebo na rekonstrukci či modernizaci školních tělocvičen.
DT7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel, která je zařazena do daného programu usnesením
vlády a má na svém KÚ strategickou průmyslovou zónu
- podpořeny budou projekty schválené usnesením vlády a jsou uvedeny v příloze příslušného
usnesení vlády
Ministerstvo zemědělství ČR
Připravuje se výzva v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích" - podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých
vodních nádržích ve vlastnictví obcí".
Podpora je poskytována na následující opatření:




rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se
stálým přítokem za účelem retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení
jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za
účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případné hašení
požárů, apod.
obnova a výstavba nových nerybochovných rybníků a MVN se stálým přítokem za
účelem retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem a
dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případy
hašení požáru

Žadateli jsou obce a svazky obcí.
Dotace je poskytována následovně:
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-pro rekonstrukci, obnovu a odbahnění max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebnětechnologické části, max. do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň max. 250Kč/m3 vytěženého
sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě odbahnění
- pro výstavbu max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do
výše 4 mil. Kč/ha a zároveň10 mil. Kč na celou akci
10/ Rozpočtové opatření č. 4/2017
Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2017 (příloha zápisu).
Členské obce k němu nemají výhrady.
11/ Pověření schválení rozpočtových opatření předsedou svazku
Členská schůze Mikroregionu Jizera dne 23.11.2016 schválila předsedovi svazku možnost
schvalovat rozpočtová opatření do výše 150 000,- Kč, dané pověření zůstává platné.
12/ Uzavření Dohody o provedení práce s předsedou svazku
Předsedovi svazku každoročně náleží roční odměna v celkové částce 60 000,- Kč dle rozhodnutí
členské schůze. S předsedou svazku bude z tohoto důvodu uzavřena DPP s účinností od 1.1.2018
do 31.12.2018.
13/ Diskuse
Ing. Sodomka – informace
Dne 30.11.2017 se uskuteční přezkoumání hospodaření svazku Libereckým krajem.
Ing. Sodomka - Zmocněnec pro ochranu osobních údajů - GPDR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů nabude účinnosti ke dni 25.5.2018. Předseda svazku navrhnul, aby v rámci této
problematiky Mikroregion zatím nečinil žádné významné kroky. Další jednání o GPDR se
uskuteční na příštím zasedání Mikroregionu. Mezitím bude sledován další vývoj v této oblasti.
Jméno svého pověřence bude muset mít každá obec vyvěšené na úřední desce.
Původní souhlas fyzických osob se zpracováním osobních údajů již nebude platit. Zpracovatel
osobních údajů si nyní bude muset zajistit nový souhlas fyzických osob, jejichž osobní údaje
zpracovává.
Ing. Sodomka – projekt volnočasových a vzdělávacích aktivit seniorů v Libereckém kraji
Členské obce byly seznámeny s tímto soukromým projektem
14/ Usnesení
Účast 14 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Jizera na rok 2018 v příjmech 270 500,- Kč a ve
výdajích 270 500,- Kč
(14 hlasů ano)
b) střednědobý výhled rozpočtu Mikroregion Jizera na roky 2019 – 2021 (14 hlasů ano)
c) nového člena revizní komise a orgánu pro schválení účetní závěrky pana Ing. Petra
Felknera
(14 hlasů ano)
d) uzavření Dohody o provedení práce na vedení účetnictví na rok 2018 s paní Gabrielou
Hrazdirovou v částce 10 000,- Kč za 70 hodin práce
(14 hlasů ano)
e) rozpočtové opatření č. 4/2017
(14 hlasů ano)
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f)) uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Sodomkou na rok 2018 na vedení mikroregionu
(14 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- Plán inventarizace majetku
- Projekt volnočasových a vzdělávacích aktivit seniorů v Libereckém kraji
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod jednání

………………………..
Ing. Luděk Sajdl
ověřovatel

….………………….
Petra Bursová
ověřovatel

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

15/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,50 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 6.2.2018 od 17:00 hod. ve Svijanech v budově bývalé školy.

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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