ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 1/2018 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 6. února od 17,00 hod. v budově bývalé školy ve Svijanech
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byly
jmenovány Jaroslava Kvapilová a Mgr. Iva Havlíková (jednohlasně 10 hlasy schváleno).
Program:
Program
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Činnost inventarizační komise v roce 2017
3/ Stanovení ročního členského příspěvku v roce 2018
4/ Poradenská činnost na rok 2018 – uzavření příkazní smlouvy
5/ Informace o rozpočtovém opatření č. 5/2017
6/ Společné aktivity MR Jizera v roce 2018
7/ Informace ke GDPR
8/ Schválení integrovaného projektu z POV Libereckého kraje
9/ Vyhlášené dotace pro obce
10/ Schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr
Program doplněn o schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
Program zasedání byl schválen 10 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
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.
- splněno
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2018 předložily obce: Ohrazenice, Pěnčín, Příšovice, Žďárek,
Paceřice, Sychrov, Lažany, Radimovice, Soběslavice, Svijany, Čtveřín, Přepeře, Kobyly,
Svijanský Újezd, Vlastibořice
Vyvěšený návrh střednědobého výhledu rozpočtu přinesly k archivaci obce: Ohrazenice, Pěnčín,
Příšovice, Žďárek, Paceřice, Sychrov, Lažany, Radimovice, Soběslavice, Svijany, Čtveřín,
Přepeře, Kobyly, Svijanský Újezd
2/ Činnost inventarizační komise v roce 2017
Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Červa - starosta Obce Kobyly
Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov
Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek
Komise provedla ke dni 22.1.2018 inventuru majetku svazku, ze které byl pořízen inventarizační
zápis, který je uložen v sídle svazku.
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Byl ověřen majetek svazku a stav účtu k 31.12.2017 činil 1 903 379,10 Kč.
Stav účtu u České národní banky k 31.12.2017 činil 3 446,77 Kč
Zápis byl předložen členským obcím.
3/ Stanovení ročního členského příspěvku v roce 2018
Dle článku XV. Členské příspěvky platných Stanov je nutné stanovit výši a termín pravidelného
ročního příspěvku.
Návrh:
Členský příspěvek na rok 2018 se stanovuje v níže uvedeném rozsahu s datem úhrady do
30.4.2018.
Čtveřín
15 000,- Kč
Sychrov
15 000,- Kč
Ohrazenice
15 000,- Kč
Lažany
15 000,- Kč
Kobyly
15 000,- Kč
Vlastibořice
15 000,- Kč
Pěnčín
15 000,- Kč
Příšovice
15 000,- Kč
Paceřice
15 000,- Kč
Přepeře
15 000,- Kč
Svijany
15 000,- Kč
Svijanský Újezd
15 000,- Kč
Soběslavice
15 000,- Kč
Radimovice
15 000,- Kč
Turnov
45 000,- Kč
Žďárek
15 000,- Kč
ÚKOLY:
Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
4/ Poradenská činnost na rok 2018 – uzavření příkazní smlouvy
Paní Jarmila Lásková Soldátová, jednatelka společnosti 1FSL s.r.o., předložila smlouvu na
poradenskou činnost svazku na rok 2018 o celkových nákladech 87 000,- Kč + 40 000,- Kč za
administraci žádosti o dotaci z POV LBC kraje. Společnost není plátce DPH. Členské obce nemají
výhrady k uzavření příkazní smlouvy.
5/ Informace o rozpočtovém opatření č. 5/2017
Obcím bylo předloženo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017 (příloha zápisu).
Předseda svazku má možnost schválit rozpočtová opatření týkající se dotací (transferů) do výše
150 000,- Kč.
6/ Společné aktivity MR Jizera v roce 2018
Obce souhlasí, aby byl zajištěn další ročník akce pro děti z mateřských škol ,,Pojďme si hrát
Termín na konání akce: 25.5.2018
Místo konání: Pěnčín
S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce.
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ÚKOLY: Poradce osloví MŠ, zda se akce zúčastní, provede objednání autobusů na základě
počtu přihlášených dětí, po dohodě s Městem Turnov zvolí jednu MŠ z Turnova, která se akce
zúčastní a zajistí tisk pamětních listů pro děti.
Předseda svazku zajistí drobnou sladkou odměnu pro děti v max. výši 20,- Kč/dítě a kelímky na
pití.

7/ Informace ke GDPR
Bude vypsáno poptávkové řízení svazkem na veřejnou zakázku malého rozsahu (tj. do 2,0 mil.
Kč bez DPH) rozdělenou na dvě části a) zpracování analýzy, proškolení a implementace tj.
zpracování vnitřních metodik na práci s osobními údaji a b) funkce vlastního pověřence na 4
roky
Do výběrového řízení se na základě smlouvy o společném zadávání, jejíž návrh byl členským
obcím předložen, se mohou přihlásit členské obce svazku, základní a mateřské školy ze svazku +
pokud některá obec má zřízenou další organizaci.
Termín projevení zájmu do 20.2.2018.
Na základě výsledku výběrového řízení si každý subjekt uzavře smlouvu s vybraným
dodavatelem sám.
Osloveny budou společnosti, na kterých se členské obce dohodly.
8/ Schválení integrovaného projektu z POV Libereckého kraje
Projektu se budou účastnit obce Svijany, Sychrov, Pěnčín, Příšovice, Ždárek, Kobyly
Název akce: Zvyšování kvality života v MR JIZERA
Celkové předpokládané náklady: 2 000 000,- Kč
Dotace bude požadována 50% ve výši 1 000 000,- Kč
ÚKOLY: Poradkyně zpracuje na základě předložených podkladů žádost o dotaci a předloží ji
předsedovi k podpisu.
9/ Vyhlášené dotace pro obce
Ministerstvo obrany – Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby
http://www.veterani.army.cz/pece-o-valecne-hroby

Průběžná výzva, žádosti doručené do 31. ledna jsou posuzovány v daném roce
Min. výše dotace je 50,0 tis. Kč, 80% na stavební část
Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovány v rámci programu ISPROFIN č. 107
190 "Zachování a obnova historických hodnot". Realizace programu byla zahájena 1. dubna
2011.
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Možnost poskytnutí dotace se vztahuje na všechny válečné hroby, které jsou evidovány jako
válečné hroby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 4 odst. 1 zák. č. 122/2004
Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu, a pokud není znám, vlastníkem nemovitosti, na
které je válečný hrob umístěn.
Ministerstvo zemědělství – č. 129 660 - Dotace na údržbu a obnovu kulturních a
venkovských prvků pro rok 2018
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny





předmět dotace: podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů
kulturně-historických hodnot v extravilánu obcí (včetně kulturních památek)
jedná se o typ objektu - kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a
jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy, hřbitovní zdi, kostely, synagogy
žádat mohou obce do 2 000 obyvatel nebo obce od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž
předmět dotace se musí nacházet v místní části do 500 obyvatel
výše dotace 70% ze způsobilých výdajů, min. 15 000 Kč, max. 700 000 Kč

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení




předmět dotace: podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
způsobilý žadatel je pouze muzeum
výše dotace 70% ze způsobilých výdajů, min. 30 000 Kč, max. 400 000 Kč

Údržba a oprava polních cest





předmět dotace: opravy zpevněných polních cest nebo jejich úseků nacházejících se v
obvodu pozemkových úprav. Údržbou či opravou polních cest nebo jejich úseků je
míněno odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, jejich součástí a
příslušenství, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav před
rokem 2007.
žádat mohou obce do 2 000 obyvatel a obce od 2 001 do 5 000, přičemž předmět dotace
se musí nacházet v místní části do 500 obyvatel
výše dotace 70%, min. 100 000 Kč, max. 6 000 000 Kč.

Žádosti je možné podávat od 5.2. do 23.2.2018.
Státní fond životního prostředí – Zeleň do měst a obcí
 předmět dotace: zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků
přírodě blízkého charakteru (aleje, mokřady, parky,…) a realizace opatření k zajištění
podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech, zakládání a obnova ploch
izolační zeleně (souvislé pásy stromů a keřů v okolí silnic) a doplňkové aktivity k výše
uvedenému (pořízení mobiliáře, přeměna nepropustných povrchu na propustné, obnova
cest,…)
 výše dotace: max. výše 80% z celkových uznatelných nákladů - obce do 500 obyvatel
max. 2 mil. Kč, obce nad 500 obyvatel max. 150 tis.
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Žádosti je možné podávat do 30.3.2018.
10/ Schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2018 (příloha zápisu), které je vyrovnané
v příjmech i ve výdajích v částce 1 308 835,50 Kč.
Členské obce k němu nemají výhrady.
ÚKOLY: Poradce do 30 dnů odešle členským obcím informaci o schváleném rozpočtovém
opatření a předseda svazku zajistí zveřejnění rozpočtového opatření na webových stránkách
svazku.
11/ Diskuse
Poradce – přezkoumání hospodaření DSO
Přezkoumání hospodaření se uskuteční dne 28.2.2018.
Obec Příšovice – oslava obce
Dne 23.6.2018 se uskuteční oslava v obci k 700. výročí
Obec Žďárek - doporučení ověřené architektonické kanceláře pro zpracování architektonického
návrhu návse
- členské obce se podělily o své zkušenosti
Obec Sychrov – zkušenost obcí s uzavíráním smluv s podnikatelkou veřejností na likvidaci
separovaného odpadu v obecních kontejnerech
- informace poskytla obec Radimovice
Obec Kobyly – pan starosta upozornil ostatní starosty, že opakovaně v jejich obci utíkají 2 psy,
kteří jsou lidem nebezpeční.
12/ Usnesení
Účast 10 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) výši ročního členského příspěvku na rok 2018 a termín úhrady do 30.4.2018
( 10 hlasů ano)
b) uzavření příkazní smlouvy na poradenskou činnost s 1FSL s.r.o. na rok 2018
( 10 hlasů ano)
c) rozpočtové opatření č.1/2018
( 10 hlasů ano)
d) podání žádosti dotaci a o účast Mikroregionu Jizera na projektu ,,Zvyšování kvality života
v MR JIZERA“ s vyčleněním vlastního podílu žadatele na realizaci akce v min. výši 1 000
000,- Kč včetně DPH.
( 10 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- inventarizaci majetku za rok 2017
- konání akce: Pojďte si hrát
- schválené rozpočtové opatření č. 5/2017
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod jednání
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………………………..
Jaroslava Kvapilová
ověřovatel

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

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

13/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,20 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 24.4.2018 od 17:00 hod. v Příšovicích, DPS.

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