ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 2/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 22. března 2016 od 17,00 hod. v hospůdce v Chaloupkách ve Svijanském Újezdu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Blahoslav Kratochvíl a Jaroslava Kvapilová (jednohlasně 11 hlasy schváleno).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Příprava akce Pojďte si hrát
3/ POV Libereckého kraje – schválení žádosti o dotaci
4/ Závěry ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku
5/ Stanovení ostatních nákladů na provoz svazku – žádost o individuální dotaci u členských
obcí
6/ Vyhlášené dotace pro obce
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ Prezentace společnosti JRK Biowaste Management s.r.o. (kompostéry)
10/ Závěr
Program zasedání byl schválen 11 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění závěrečný účet
MR Jizera za rok 2014 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho
zastupitelé vzali na vědomí.
- postupně plněno
Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
- splněno
Poradce s paní účetní stanoví roční náklady na provoz svazku (náklady na poradce, účetní, DPP
předseda svazku, společná akce Pojďme si hrát, udržovací poplatek Gordic, atd.) a z toho stanoví
příspěvek každé jednotlivé obce.
- splněno, jednotlivým obcímbyly předány žádosti o
příspěvek
Poradce prověří vhodný termín konání akce ,,Pojďte si hrát“ u MŠ a zajistí nabídky na přepravu
dětí.
- splněno
Členské obce zašlou Ing. Sodomkovi do 12.2.2016 své záměry týkající se oprav komunikací
v roce 2016 a další podněty týkající se oblasti dopravy, které by rády řešily společně s ostatními
obcemi.
- obce, které měly zájem o toto téma splnily, jednání se
konalo 19.2. a zápis byl všem zaslán 25.2.2016
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Obnova veřejného osvětlení v MR Jizera 2016 - poradce zašle obcím, které se projektu účastnily,
žádost z roku 2015 a obce zhodnotí, zda obsah odpovídá jejich požadavkům a zpracuje novou
žádost o dotaci. Přesný rozsah žádosti bude předložen na dalším zasedání.
- splněno, e-mail odeslán 28.1.2016
2/ Příprava akce Pojďte si hrát
5. ročník akce: Pojďte si hrát
Mikroregion Jizera uspořádá v pátek dne 6. května 2016 pro mateřské školy v regionu společnou
akci. Osloveny byly všechny MŠ z mikroregionu a z Turnova pouze jedna MŠ.
Počet nahlášených dětí z jednotlivých mateřských škol:
Svijanský Újezd
40 dětí
Pěnčín
40 dětí
Přepeře
50 dětí
Paceřice
32 dětí
Ohrazenice
36 dětí
Příšovice
50 dětí
Turnov – Zámeček
38 dětí
……………………………………..
Celkem se zúčastní
286 dětí
Akce se uskuteční opět v Pěnčíně.
ÚKOLY: Poradce zajistí objednávku na dopravce, nákup občerstvení (sladká odměna, pití,
kelímky) a pamětní list.
S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce.
3/ POV Libereckého kraje – schválení žádosti o dotaci
Projekt: Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016
Celkový náklad: 1 266 149,- Kč včetně DPH
Z toho: investice 830 149,- Kč včetně DPH a neinvestice 436 000,- Kč včetně DPH
Požadovaná dotace 50 % činí 633 074,- Kč včetně DPH.
Předmětem žádosti o dotaci je rozšíření veřejného osvětlení a výměna stávajících osvětlovacích
těles.
Projektu se oproti minulému roku neúčastní obce Radimovice a Vlastibořice. Jako jediný
náhradník se přihlásila obec Příšovice, která se tak projektu bude účastnit.
Záměry jednotlivých obcí:
Sychrov:
Vrchovina - 1 nový sloup + 1osvětlovací těleso, 2 zemní světla
Sedlejovice - 1 nový sloup + 1 osvětlovací těleso
Radostín - 4 nové sloupy + 5 osvětlovacích těles
Celkové náklady včetně DPH: 230 149,- Kč (cena bez projektu) investice
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Ohrazenice
Snížení 7 ks sloupů VO a výměna 7 ks osvětlovacích těles. Bude vyměněn výložník, nahrazeno
stávající svítidlo Lumen TITANE 70W, osazen kabel CYKY3Cx1,5, žárovka výbojková 70W,
demontáž, montáž a recyklace původního VO.
Celkové náklady včetně DPH 47 000,-Kč investice
Paceřice:
Výměna 2 rozvaděčů VO – Osada Paceřice a Husa, obnova osvětlení podchodu pod R35
(poškozené, část odcizena včetně kabeláže) výměna 40 m vedení a 3 ks osvětlovacích těles a
nahrazení stávajících vrchních rozvodů veřejného osvětlení včetně kotvících prvků kabelů mezi
26 sloupy VO.
Celkové náklady včetně DPH: 150 000,- Kč investice
Přepeře:
Výměna 10 ks osvětlovacích těles VO.
Celkové náklady včetně DPH: 121 000,- Kč neinvestice
Kobyly:
Úsek Havlovice (Kojecko): oprava stávající přípojky - délka přípojky 70 m, výměna 1 ks sloupu
VO a 1 ks osvětlovacího tělesa
Výměna 14 ks osvětlovacích těles.
Celkové náklady včetně DPH: 100 000,- Kč neinvestice
Ždárek:
Rozšíření o 2 ks sloupů VO + 2 ks osvětlovacích těles, 200 m nového vedení (kabel).
Výměna 1 ks osvětlovacího tělesa.
Celkové náklady včetně DPH 100 000,- Kč investice
Turnov:
Výměna 22 ks osvětlovacích těles v ulici Přepeřská.
Celkové náklady včetně DPH: 110 000,- Kč neinvestice
Pěnčín:
Výměna 30 ks osvětlovacích těles.
Celkové náklady včetně DPH: 105 000,- Kč neinvestice
Příšovice:
Prodloužení VO podél místní komunikace "Záhumení" v délce 130 m. Instalace 6 sloupů VO +
6 osvětlovacích těles.
Celkové náklady včetně DPH: 303 000,- Kč (cena bez projektu) investice
4/ Závěry ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku
Dne 4.2.2016 proběhlo přezkoumání hospodaření svazku. 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.
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5/ Stanovení ostatních nákladů na provoz svazku – žádost o individuální dotaci u členských
obcí
Celkové skutečně zaplacené náklady na provoz svazku činily v minulém roce 164 039,88 Kč.
Dle nákladů v roce 2015 byly poměrově stanoveny náklady na provoz svazku pro jednotlivé
členské obce mikroregionu v roce 2016.
Pro obce: Čtveřín, Kobyly, Lažany, Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice,
Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice, Žďárek činí tato
částka 9 120,- Kč
Pro město Turnov činí tato částka 27 345,- Kč
Všem členským obcím byla předána žádost o individuální dotaci na úhradu nákladů na provoz
svazku.
6/ Vyhlášené dotace pro obce
Obcím byly zaslány v ledna 2016 dotace na kulturní dědictví venkova z Ministerstva zemědělství
pro obce do 5 000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla vyčerpána, bude vypsána další
výzva.
Jednalo se o:
16 A Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (kapličky, křížové cesty,
zvoničky, boží muka, kříže, sochy, hřbitovy a hřbitovní zdi,..) - které nejsou chráněnými
kulturními památkami, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou na soukromém oploceném pozemku
subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel
pozemku na němž objekt stojí
16 B Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného
charakteru původně sloužících k hospodářským účelům, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou
chráněnými památkami, realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu (obecní sýpky,
špýchary, sušárny, kulturně cenné budovy zemědělské výroby,..)
subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel
pozemku na němž objekt stojí
16 C Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
subjekt: Muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle
zákona 122/2000 Sb. - zde není vazba na velikost sídla muzea uvedena
16 D Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
subjekt: obce, podnikatel v zemědělské výrobě
Dotace: max. 70 % skutečně vynaložených , uznatelných nákladů (výše se odvíjí od počtu žádostí
a disponibilních fin. prostředků,
min. dotace 15 000 Kč, max. 700 000 Kč (16A), 100 000 Kč - 700 000 Kč (16B), 30 000 Kč- 400
000 Kč (16C), 30000 Kč - 200 000 Kč (16D)
Liberecký kraj:
Fond ochrany vod – dotační Program vodohospodářských akcí na rok 2016.
Obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl
(ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) ve vlastnictví resp. do vlastnictví
příjemce v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.
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a. výstavba, popř. obnova ČOV pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí v působnosti kraje
s napojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel (EO),
b. výstavba, rozšíření či obnova veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod s napojením
minimálně 20EO pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí. Platí pro kanalizace, u kterých je
zajištěno odvádění a čištění odpadních vod v souladu s vodním zákonem,
c. výstavba, rozšíření či obnova vodovodu vč. vodárenských objektů s možností připojení
minimálně 20osob pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí,
d. vybudování náhradního zdroje pitné vody pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí,
e. zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, případně
ohlášení na projekty uvedené v bodech a) až d), (nikoliv na projektovou dokumentaci pro
provádění stavby).
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. března 2016 do 8. dubna 2016.
Dotační fond Libereckého kraje - 8.2 Program Podpora ochrany přírody a krajiny – dotace na
nezapsané památky – bod c)
řsky významné zeleně
B
ířat

Dotace 70%, min. dotace činí 10 000,- Kč, max. dotace činí 80 000,- 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 25. března 2016 do 22. dubna 2016 do 14.00 hod.
7/ Diskuse
- p. Sodomka – požádal všechny členské obce, aby mu, jako předsedovi koordinačního výboru
pro oblast Doprava, i nadále zasílaly návrhy na své projekty týkajících se oprav
komunikací
5

- p. Houšková – V rámci inkluze ve školství budou muset všechny základní školy přijímat i žáky
se zdravotním či mentálním postižením.
- Od září 2017 bude povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Školky budou
muset přednostně přijímat pětileté děti. Stále platí, že obce jsou povinny zajistit
podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky pro děti s trvalým pobytem na území obce. Viz. školský zákon.
školský zákon
§34
(4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu,
zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
§ 179
(2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na
jejím území v dětském domově. Za tímto účelem obec
a) zřídí mateřskou školu, nebo
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
- Dne 8. května 2016 proběhne slavnostní otevření Maškovi zahrady.
- p. Kvapilová – společnost Energie pod kontrolou je v platební neschopnosti.
8/ Usnesení
Účast 11 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci na akci ,,Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016“ ve výši
633 074,- Kč včetně DPH. Vlastní podíl ve výši min. 50% bude činit 633 075,- Kč včetně
DPH.
(11 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO
- realizaci akce: Pojďte si hrát, která se uskuteční dne 6.5.2016
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod jednání

………………………..
Blahoslav Kratochvíl
ověřovatel

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

.…………………..
Ing. Václav Sodomka
předseda
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9/ Prezentace společnosti JRK Biowaste Management s.r.o. (kompostéry)
p. Svoboda ze společnosti JRK Biowaste Management představil členským obcím kompostéry
na bioodpad a elektrické kompostéry.
V letních měsících plánuje OPŽP vyhlásit další výzvu v oblasti Prevence vzniku odpadů, v rámci
které by mikroregion mohl žádat o dotaci na zahradní kompostéry, štěpkovače a elektrické
kompostéry. Min. finanční objem žádosti je 500 000,- Kč včetně DPH. Z tohoto důvodu je
vhodné podat žádost o dotaci za celý mikroregion.
ÚKOLY: Obce, které se by měly zájem se účastnit projektu na zakoupení kompostérů,
štěpkovačů atd. zašlou poradci do 16.5.2016 své záměry.
10/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19:00 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 24.5.2016 od 17:00 hod. v Příšovicích v DPS.

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.co
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ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 3/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 24. května 2016 od 17,00 hod. v DPS v Příšovicích
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Ing. Tomáš Stojanovski a Jaroslav Červa (jednohlasně 9 hlasy schváleno).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Schválení závěrečného účtu za rok 2015
3/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku
4/ Vyhodnocení 5. ročníku akce: Pojďte si hrát
5/ Informace o integrovaném projektu POV Libereckého kraje
6/ Informace o vypsaných podporách – SFŽP, SFDI- 2. kolo
7/ Manuál na pasporty MK + DZ – nabídka dodavatele
8/ Projekt SFŽP – nákup kompostérů
9/ Rozpočtové opatření č. 1/2016
10/ Diskuse
11/ Usnesení
12/ Závěr
Program zasedání byl schválen 9hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění závěrečný účet
MR Jizera za rok 2015 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho
zastupitelé vzali na vědomí.
- splněno
Poradce zajistí objednávku na dopravce, nákup občerstvení (sladká odměna, pití, kelímky) a
pamětní list na akci ,,Pojďte si hrát“.
- splněno
Obce, které se by měly zájem se účastnit projektu na zakoupení kompostérů, štěpkovačů atd.
zašlou poradci do 16.5.2016 své záměry.
- splněno
2/ Schválení závěrečného účtu za rok 2015
Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje provedli Přezkoumání hospodaření DSO Jizera za
rok 2015 s výsledkem bez chyb a nedostatků.
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Přepeře, Turnov, Vlastibořice, Svijanský Újezd, Svijany,
Kobyly, Pěnčín, Radimovice, Lažany
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
v platném znění vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů, je možné ho schválit.
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3/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku
Členským obcím byla předložena účetní závěrka za rok 2015 schválená orgánem pro schválení
účetní závěrky. Zástupci členských obcí nemají k předloženému dokumentu výhrady.
4/ Vyhodnocení 5. ročníku akce: Pojďte si hrát
5. ročník akce: Pojďte si hrát byl uspořádán v pátek dne 6. května 2016 pro mateřské školy
v regionu. Akce se zúčastnilo 236 dětí. Počasí se mimořádně vydařilo.
Vyúčtování akce:
6 816,00 Kč náklady na dopravu
2 600,00 Kč náklady na občerstvení
1 315,88 Kč náklady na pamětní listy
10 731,88 Kč celkem
5/ Informace o integrovaném projektu POV Libereckého kraje
Dne 10.5.2016 zasedal Výbor regionálního a hospodářského rozvoje Libereckého kraje který
podal návrh na přidělení podpory na integrovaný projekt mikroregionu ,,Obnova veřejného
osvětlení MR JIZERA 2016“. Tento návrh bude v 6/2016 projednávat Rada Libereckého kraje a
v 6/2016 dojde s největší pravděpodobností i ke schválení návrhu Zastupitelstvem Libereckého
kraje.
Integrovaný projekt z POV Libereckého kraje
Projekt: Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016
Celkový náklad: 1 266 149,- Kč včetně DPH
Z toho: investice 830 149,- Kč včetně DPH a neinvestice 436 000,- Kč včetně DPH
Požadovaná dotace 50 % činí 633 074,- Kč včetně DPH.
Projektu se účastní obce: Sychrov, Ohrazenice, Paceřice, Přepeře, Kobyly, Žďárek, Turnov,
Pěnčín, Příšovice
Předmětem žádosti o dotaci je rozšíření veřejného osvětlení a výměna stávajících osvětlovacích
těles.
Výběrové řízení bude vypsáno společně pro celé plnění rozdělené na části, tj, jednotlivé obce.
Členy hodnotící komise mohou být všichni zástupci obcí, kteří se na projektu podílí, min. počet
členů hodnotící komise se stanovuje na 3 členy. O termínu otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek budou obce informovány poradkyní.
S dodavateli, kteří předloží nabídky s nejnižší nabídkovou cenou, budou dle protokolu z jednání
hodnotící komise předsedou svazku uzavřeny smluvní vztahy. Obce před podpisem smlouvy
budou informovány o uzavírané částce pro jednotlivá plnění.
Obce, u kterých ve vztahu k plnění to stavební zákon vyžaduje, předloží poradkyni SP či jiné
opatření stavebního úřadu.
ÚKOLY:
Obcím byla předána žádost o individuální dotaci ve výši 50% předpokládaných zdrojů – obce do
konce června schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní na úřední desku obce
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (pro schválení dotace mikroregionu musí mít obce
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schválené rozpočtové opatření), poradkyni obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění, výkaz
výměr na plnění pro potřeby výběrového řízení a min. 3 elektronické kontakty na dodavatele.
6/ Informace o vypsaných podporách – SFŽP, SFDI- 2. kolo
SFŽP:
Výzva č.29
- termín překládání žádostí od 8.4.2016 do 30.6.2016
- minimální výše způsobilých výdajů činní 250.000Kč a max. 50.000.000Kč
- výše podpory od 85 - 100% uznatelných nákladů
Podporované aktivity jsou:
 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti
živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví
státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na
zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu
Výzva č.30
- termín překládání žádostí od 30.3.2016 do 31.5.2016
- minimální výše způsobilých výdajů činní 250.000Kč a max. 50.000.000Kč
- výše podpory 85 % uznatelných nákladů
Podporované aktivity jsou:
 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (zakládání / obnova funkčně
propojených ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch, Obnova a zakládání
doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru)
Výzva č.34
- termín překládání žádostí od 1.3.2016 do 31.5.2016
- minimální výše způsobilých výdajů činní 200.000Kč a max. 50.000.000Kč
- výše podpory 85 % uznatelných nákladů
Podporované aktivity jsou:
 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv,
zlepšení přirozených rozlivů
 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich
urychleného odvádění kanalizací do toků
 Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící
povodňové ochraně
 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost
obsažených v „Registru svahových nestabilit“
Výzva č.35
- termín překládání žádostí od 1.3.2016 do 31.5.2016
- minimální výše způsobilých výdajů činní 200.000Kč a max. 50.000.000Kč
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- výše podpory od 70% uznatelných nákladů
Podporované aktivity jsou:
 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na
lokální úrovni, digitální povodňové plány
SFDI:
Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 2. kolo
II.kolo pro podání žádostí o příspěvek na cyklostezky 2016
- termín překládání žádostí do 29.7.2016
- poskytovaná dotace je do maximální výše 85%
- projekt musí být realizován v roce 2016
- příspěvek je poskytován na:
 výstavbu cyklistické stezky
 údržbu cyklistické stezky
Ministerstvo zemědělství
program 129 250 - III.výzva na výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací
- termín předkládání žádostí je od 15.4.2016 do 14.9.2016 do 14hod
- maximální výše dotace je 50 mil. Kč
- maximální uznatelné náklady (NSTČ) na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí
70tis. Kč bez DPH u vodovodů a nepřekročí 80tis. Kč bez DPH u kanalizací
- realizace projektu musí být nejpozději do 31.12.2017
- příspěvek je poskytován na:
 výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč souvisejících vodárenských objektů
 výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání
s cílem zlepšení jakosti pitné vody
 výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod
 výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenu
s výstavbou ČOV
 dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů
 odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce
nebo místní části
Program rozvoje venkova 2014 – 2020
Přeměna porostů náhradních dřevin
- příjem žádostí je od 3.5.2016 do 23.5.2016
- oprávněný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení
- poskytovaná dotace je až do výše 100% způsobilých výdajů
- minimální výdaje na projekt 100.000Kč
- příspěvek je poskytován na:
 snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem
obnovy
 příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně
rozhrnování valů
 umělá obnova sadbou
 hnojení lesních dřevin při výsadbě
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ochrana založeného porostu (mechanická i chemická)

Neproduktivní investice v lesích
- Termín překládání žádostí je od 3.5 do 16.5.2016
- Výdaje na projekt jsou stanoveny na od 100 000Kč do 2 000 000Kč
- Výše dotace až 100% způsobilých výdajů
- Pozemky musí být ve vlastnictví žadatele, spoluvlastnictví s min.50% podílem,
nájem/pacht/vypůjčka/věcné břemeno (na dobu 5let)
- příspěvek je poskytován na:
 opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty do šíře 2 metrů, značení přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness
prvků)
 opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinkové stanoviště, přístřešky, závory,
tabule)
 opatření k údržbě lesního prostředí (odkládání odpadků)
 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)
- projekt lze realizovat na PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa) na území ČR mimo
území chráněných oblastí, oblastí natura 2000
- PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním
hospodářským plánem nebo platnou hospodářskou osnovou
Podpora agroturistiky
- příjem žádostí je od 3.5.2016 do 23.5.2016
- minimální výdaje na projekt 200.000Kč, max. 10.000.000Kč
-žadatel: zemědělský podnikatel
- výše podpory cca 45%
- příspěvek je poskytován na:
 stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba
malokapacitního ubytovacího zařízení, včetně stravovacího zařízení a dalších budov a
ploch v rámci turistické infrastruktury,sportoviště a příslušné zázemí - stavební materiál,
stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technické zařízení
staveb
 doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení
 náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10m3
 nákup zařízení a vybavení malokapacitních ubytovacího zařízení včetně stravovacího
zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné
zázemí
 nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
 nákup nemovitosti
Investice do nezemědělských činností
- příjem žádostí je od 3.5.2016 do 23.5.2016
- minimální výdaje na projekt 200.000Kč, max. 10.000.000Kč
- žadatel - fyzická osoba podnikající, právnická osoba
- výše podpory cca 45%
- příspěvek je poskytován na:
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stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba
provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební
práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k
provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů pro skladové hospodářství,
manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení
pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj
nezemědělské činnosti
montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem, nákup základního nábytku
v souvislosti s projektem
nákup nemovitosti

7/ Manuál na pasporty MK + DZ – nabídka dodavatele
Centrum dopravní výzkumu, v.v.i. předložilo cenovou nabídku na zpracování manuálu pro obce
týkající se zpracování pasportů místních komunikací a dopravního značení. Celková cena za
manuál činí 135 762,- Kč včetně DPH. Projektu se mělo účastnit 58 obcí. MR Jilemnicko
z projektu odstoupilo, takže nově by se projektu zúčastnilo 58 obcí. Cena pro jednu obec by
činila 3 669,- Kč včetně DPH. Zbývajících 42,- Kč by doplatil MR ČESKÝ RÁJ.
ÚKOLY: Požádat Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. o slevu z výše uvedené částky. Oslovit
Svaz měst a obcí a Krajský úřad Libereckého kraje se žádostí o zpracování manuálu.
8/ Projekt SFŽP – nákup kompostérů
Záměry jednotlivých obcí:
Radimovice
Kompostér o velikosti 675 litrů: 9 ks
Kompostér o velikosti 800 litrů: 11 ks
Kompostér o velikosti 1050 litrů: 11 ks
Kompostér o velikosti 1400 litrů: 30 ks
-----------------------------------------------------Celkem: 61 kompostérů
V tomto množství je zahrnut i požadavek, aby u dvou domů byly dva kompostéry, z důvodu
velké zahrady. A pak jeden kompostér pro obecní zeleň.
Žďárek
Kompostér o velikosti 800 litrů: 2ks
Kompostér o velikosti 1 050 litrů: 6ks
Kompostér o velikosti 1 400 litrů: 27 ks
…………………………………………………………………
Celkem 35 kompostérů
Sychrov
Elektrický kompostér do ZŠ
Kompostér o velikosti 1 050 litrů: 22 ks
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Kompostér o velikosti 1 400 litrů: 28 ks
……………………………………………………………………
Celkem 50 kompostérů
Svijany
štěpkovač + příslušenství
Přepeře
Kompostér o velikosti 675 litrů: 11 ks
Kompostér o velikosti 800 litrů: 13 ks
Kompostér o velikosti 1 050 litrů: 46 ks
Kompostér o velikosti 1 400 litrů: 130 ks
………………………………………………………………...
Celkem 200 kompostérů.
Lažany
Kompostér o velikosti 675 litrů: 3 ks
Kompostér o velikosti 800 litrů: 4 ks
Kompostér o velikosti 1 050 litrů: 11 ks
Kompostér o velikosti 1 400 litrů: 36 ks
…………………………………………………….
Celkem 54 kompostérů
Svijanský Újezd
Kompostér o velikosti 800 l: 50 ks
Elektrický kompostér (pro 4 – 5 kg odpadu) do MŠ
Štěpkovač
Čtveřín
Kompostér o velikosti 800 l: 10 ks
Pro zpracování žádosti o dotaci byl osloven Ing. Jan Čáslavský, IČ: 026 45 955, který se zabývá
zpracováním žádostí o dotace z Operačního programu životní prostředí. Cenová nabídka za
zpracování a podání žádosti je 20 000,- Kč včetně DPH + náklady na dopravu max. 5 000,- Kč.
Do příštího zasedání bude zpracováno rozdělení této částky mezi členské obce. Předseda uzavře
smlouvu na zpracování žádosti o dotaci.
ÚKOLY: Zajistit zúčastněným členským obcím schůzku s panem Ing. Čáslavským dne 2.6.2016
ve 14,00 hod.
9/ Rozpočtové opatření č. 1/2016
Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1 (příloha zápisu).
Členské obce k němu nemají výhrady.
10/ Diskuse
Poradce - Informace uveřejněné k zákonu o registru smluv:
Mikroregion bude mít povinnost od 1.7.2016 uveřejnit smlouvu vložením obsahu smlouvy v
textové podobě do registru smluv.
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Smlouva se tedy nebude skenovat, ale pověřený pracovník bude postupovat tak, že k uveřejnění
vloží poslední wordovskou verzi smlouvy bez podpisů smluvních stran, a to na elektronickém
formuláři podaném do datové schránky Ministerstva vnitra zřízené zvláště pro tento účel.
Smlouva, která podle ZRS měla být uveřejněna, nabývá účinnosti (tedy je podle ní možné plnit)
nejdříve jejím uveřejněním v registru smluv. Pokud pak k uveřejnění nedojde ani ve lhůtě 3
měsíců ode dne uzavření smlouvy, je smlouva od počátku neplatná (hledí se na ni, jako by nebyla
vůbec uzavřena). Bylo-li na základě takové smlouvy plněno, jsou si smluvní strany povinny
podle zásad o bezdůvodném obohacení navzájem vydat, co již na základě neplatné smlouvy
splnily.
Pokud byla smlouva uveřejněna podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), není ji již nutné paralelně uveřejňovat podle ZRS; stejně
tak povinnost uveřejnit smlouvu v režimu podle ZVZ je splněna uveřejněním podle ZRS; na
rozdíl od ZVZ je však podle ZRS nutné uveřejňovat v registru smluv nejen smlouvy týkající se
veřejných zakázek, ale rovněž další smlouvy jako jsou smlouvy darovací či nájemní.Tím se
povinnost uveřejňování smluv oproti ZVZ rozšiřuje.
ÚKOLY: Předseda do 1.7.2016pro MR Jizera zřídí datovou schránku.
p. Sodomka – Nabídka školení
Společnost Osigeno nabídla mikroregionu školení o veřejných zakázkách.
Dne 14.6.2016 se bude konat školení o novém zákonu o zadávání veřejných zakázek, které je
organizováno Libereckým krajem.
p. Kvapilová – Nabídka pracovního místa
Obec Sychrov hledá zaměstnance na DPP na vybírání poplatků na parkovišti před zámkem.
Úvazek na dobu určitou (2 roky) za 13 000,- Kč měsíčně.
p. Šrytrová – Změny v nakládání s obecním majetkem
Na webových stránkách Svazu města a obcí byla uveřejněna zpráva o novele zákona o obcích,
která nabývá účinností od 1.7.2016. Změny se týkají především povinnosti předchozího
zveřejnění záměru. Nově budou obce muset zveřejňovat záměr - výprosy, pachtu a institutu práva
stavby. Více informací je k nalezení na webových stránkách svazu měst a obcí.
p. Kratochvíl – Okres Turnov
p. Kratochvíl požádal všechny členské obce, aby podpořily vznik okresu Turnov.
11/ Usnesení
Účast 9 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) celoroční hospodaření Mikroregionu Jizera a závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok
2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizera za rok
2015, a to bez výhrad
(9 hlasů ano)
b) přijetí dotace na projekt Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 (9 hlasů ano)
a pověřují předsedu uzavřít smluvní vztahy s dodavateli, kteří
předložili nejnižší nabídkovou cenu na plnění.
c) uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na nákup kompostérů ve výši 20 000,Kč + dopravné s Ing. Čáslavským.
(9 hlasů ano)
d) Rozpočtové opatření č. 1/2016
(9 hlasů ano)
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Členská schůze bere na vědomí:
- schválenou účetní závěrku MR Jizera za rok 2015
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod jednání

………………………..
Ing. Tomáš Stojanovski
ověřovatel

….………………….
Jaroslav Červa
ověřovatel

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

12/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19:30 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 6.9.2016 od 17:00 hod. v Kobylech

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 4/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 6.září 2016 od 17,00 hod. v Kobylech v budově obecního úřadu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Mgr. Dagmar Šrytrová a Jaroslava Kvapilová (jednohlasně 12 hlasy schváleno).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 – průběh realizace akce
3/ Žádost SFŽP kompostéry – jednání s ing. Čáslavským
4/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ
5/ Příprava rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018-2020
6/ Rozpočtové opatření č. 2/2016
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ Závěr
Program zasedání byl schválen 12 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Integrovaný projekt mikroregionu Obnova VO: Obcím byla předána žádost o individuální dotaci
ve výši 50% předpokládaných zdrojů projektu – obce do konce června schválí žádost a
veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní na úřední desce obce v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb. (pro schválení dotace mikroregionu musí mít obce schválené rozpočtové opatření), poradkyni
obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění, výkaz výměr na plnění pro potřeby výběrového
řízení a min 3 elektronické kontakty na dodavatele.
- splněno
Požádat Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. o slevu z výše uvedené částky. Oslovit Svaz měst a
obcí a Krajský úřad Libereckého kraje se žádostí o zpracování manuálu.
- splněno, CDV nesouhlasilo se změnou celkové
částky, Liberecký kraj nereagoval
Zajistit zúčastněným členským obcím schůzku s panem Ing. Čáslavským dne 2.6.2016 ve 14,00
hod.
- splněno
Předseda do 1.7.2016 pro MR Jizera zřídí datovou schránku pro odesílání uzavřených smluv do
registru smluv.
- splněno
2/ Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 – průběh realizace akce
V průběhu měsíce srpna bylo vypsáno společné výběrové řízení pro plnění projektu, které bylo
rozděleno na části dle jednotlivých obcí. S dodavateli, kteří předložili nejnižší nabídkovou cenu
na danou část, se postupně uzavírají smlouvy o dílo.
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Dodavatelé jednotlivých částí plnění a konečná cena dané části:
Sychrov:
Místí část Vrchovina - instalace 1 ks nového sloupu VO + 1 ks osvětlovacího tělesa a 2 ks
zemních světel.
Místní část Sedlejovice - instalace 1 nového sloupu VO + 2 osvětlovacího tělesa.
Místní část - Radostín instalace 4 ks nových sloupů VO + osvětlovacích těles a výměna 1
stávajícího osvětlovacího tělesa na stávající sloup VO.
Zhotovitel: František Hoffman, Boleslavská 382, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČ: 10230416
Cena celkem včetně DPH: 230 149,- Kč
Ohrazenice:
Snížení 7 ks sloupů VO a výměna 7 ks osvětlovacích těles, výměna výložníku, nahrazení
stávajícího svítidla za výbojkovou žárovku 70 W, demontáž, montáž a recyklace původního VO.
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena celkem včetně DPH: 46 778,60 Kč
Paceřice:
Výměna 2 ks rozvaděčů VO (Husa, Paceřice), obnova osvětlení podchodu pod R35, výměna
vedení a 3 ks osvětlovacích těles, nahrazení stávajících vrchních rozvodů VO včetně kotvících
prvků kabelů mezi 26 sloupy VO.
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena celkem včetně DPH: 130 578,- Kč
Přepeře:
Výměna 11 ks VO (stožár + svítidlo).
Zhotovitel: DEHES, spol. s r.o., Palackého 190, 511 01 Turnov, IČ: 46506284
Cena celkem včetně DPH: 233 758,- Kč
Kobyly:
Místní část Havlovice (Kojecko) – oprava stávající přípojky, výměna 1 ks sloupu a 14 ks
osvětlovacích těles.
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena celkem včetně DPH: 89 803,- Kč
Žďárek:
Rozšíření o 2 ks sloupů včetně osvětlovacích těles, výměna 2 ks osvětlovacích těles
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena včetně DPH: 87 756,- Kč
Turnov:
Výměna 22 ks osvětlovacích těles v ulici Přepeřská.
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena celkem včetně DPH: 67 534,- Kč
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Pěnčín:
Výměna 30 ks osvětlovacích těles.
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena celkem včetně DPH: 92 467,- Kč
Příšovice:
Prodloužení VO podél místní komunikace ,,Záhumení“ v délce 130 m – instalace 6 ks sloupů
včetně osvětlovacích těles.
Zhotovitel: DEHES, spol. s r.o., Palackého 190, 511 01 Turnov, IČ: 46506284
Cena včetně DPH: 241 766,- Kč
Rozdělení navržené dotace
Obec
Sychrov
Kobyly
Ohrazenice
Paceřice
Pěnčín
Přepeře
Příšovice
Turnov
Ždárek

Celková částka
230 149,- Kč
89 803,- Kč
46 778,60 Kč
130 578,- Kč
92 467,- Kč
233 758,- Kč
241 766,- Kč
67 534,- Kč
87 756,- Kč

Výše dotace
115 075,00 Kč
53 881,80 Kč
23 389,30 Kč
78 346,80 Kč
55 480,20 Kč
98 670,90 Kč
145 056,00 Kč
40 520,40 Kč
52 653,60 Kč

Vlastní zdroje
115 075,00 Kč
35 921,20 Kč
23 389,30 Kč
52 231,20 Kč
36 986,80 Kč
135 087,10 Kč
96 710,00 Kč
27 013,60 Kč
35 103,00 Kč

Obcím Sychrov, Ohrazenice bude přiznáno 50% dotace, 60 % dotace získají obce Kobyly,
Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Turnov, Žďárek. Dotace pro obec Přepeře bude činit 42,2%.
Doposud na Krajský úřad Libereckého kraje nebyly odeslány podklady pro uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace. Čeká se na pravomocné stavební povolení pro obec Příšovice.
ÚKOLY: Členské obce podepíší předávací protokol a svým podpisem stvrdí rozsah díla.
Předávací protokol zašle poradkyně. Po ukončení akce zašlou poradkyni 2 fotografie
zhotoveného plnění. Obec Příšovice dodá kolaudační souhlas s užíváním stavby.
3/ Žádost SFŽP kompostéry – jednání s ing. Čáslavským
Dne 21.9.2016 v 9,30 hod. proběhne v Paceřicích na obecním úřadě jednání s panem Ing.
Čáslavským, zpracovatelem žádosti o dotace na kompostéry. Všechny obce zapojené do projektu
byly požádány, aby e-mailem potvrdily případně změnily své požadavky na počty kompostérů
do žádosti o dotaci do 31.8.2016.
Obce Paceřice a Svijanský Újezd mají zájem o podání žádosti o dotaci ze SFŽP na aktivní
kontejner za traktor. Společně ale nedosahují minimálního požadovaného finančního objemu
žádosti, který činí 500 tis. včetně DPH. V případě zájmu dalších členských obcí o účast v tomto
projektu budou obce kontaktovat pana předsedu Sodomku.
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4/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ
Na vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ bude uzavřena smlouva se zhotovitelem
Geo Data, s.r.o, IČ: 25239970. Za zpracování metodiky bude odpovídat pan Milan Mráz.
Cena celkem za vytvoření metodiky je 86 458,- Kč včetně DPH.
Cena pro jednu obec: 2 282,- Kč
Maximální termín předání metodiky je stanoven na 11.11.2016.
V současné době prochází obsah smlouvy právník zhotovitele.
5/ Příprava rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018-2020
Vklady obcí
2,- Kč x počet obyvatel (úhrada za vedení účetnictví, za
software pro vedení účetnictví, poplatky za vedení účtu, atd.)
Poradenská činnost a odměna předsedy svazku
cca 150 000,- Kč
Vlastní vklady na DT 7
jednotlivé obce si na akce, které budou podány v POV DT 7 a na
ostatní akce, vyčlení potřebnou částku ve svém rozpočtu,
v příslušné kapitole.
Rozpočet bude vyrovnaný - příjmy 270 500,- Kč a výdaje 270 500,- Kč
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů musí být Návrh rozpočtu svazku obcí MR Jizera na rok 2017 vyvěšen po dobu 15 dnů na
úředních deskách členských obcí.
ÚKOLY:
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2017 dá částku 15.000,- Kč na Mikroregion
Jizera, Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný rozpočet k vyvěšení.
Dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
bude zpracován i rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020
NÁVRH:
rok 2018
příjmy:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
100 tis. Kč
náklady na účetnictví
10 tis. Kč
členské příspěvky
42 tis. Kč
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný projekt Mikroregionu
200 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz a režii
integrovaný projekt Mikroregionu

100 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč
200 tis. Kč

rok 2019
příjmy:
náklady na poradce,
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odměna předsedovi svazku
150 tis. Kč
náklady na účetnictví
10 tis. Kč
členské příspěvky
42 tis. Kč
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný projekt Mikroregionu
300 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz a režii
integrovaný projekt Mikroregionu

150 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč
300 tis. Kč

rok 2020
příjmy:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
150 tis. Kč
náklady na účetnictví
10 tis. Kč
členské příspěvky
42 tis. Kč
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný projekt Mikroregionu
300 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz a režii
integrovaný projekt Mikroregionu

150 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč
300 tis. Kč

6/ Rozpočtové opatření č. 2/2016
Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3 (příloha zápisu).
Členské obce k němu nemají výhrady.

7/ Diskuse
poradce – dotace ŽP
Byl vyhlášen dotační program na vyhledání nových zdrojů vody (realizace průzkumných vrtů).
Tento dotační program byl vyhlášení v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzva č.
8/2016.
Podporované aktivity:
 Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro
zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající
rozvod pitné vody.
 Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů).
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 Vystrojení nových podzemích zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající
rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření jednoho veřejně přístupného
odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.
Oprávnění žadatelé: obce, DSO, příspěvkové organizace ÚSC, obchodní společnosti ovládané
z více než 50% obcemi, městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Termín pro podání žádostí: od 11.7.2016 – 30.6.2017. Nejpozději do vyčerpání alokace.
Minimální výše dotace činí 100 000,- na jeden projekt. Maximální výše dotace na jeden projekt
činí 3 000 000,- Kč
Procentuální dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí od 60% do 80% z celkových
způsobilých nákladů dle míry rizika ohrožení obce nedostatkem či zhoršenou kvalitou vody.
Odkaz na webové stránky SFŽP, na kterých je uvedena výzva včetně potřebných příloh:
https://www.sfzp.cz/sekce/838/k-vyzve-8-2016/
poradce – monitoring projektu PRV
Poradkyně provedla monitorovaný telefonický hovor na základě stanovených dotazovaných
okruhů k monitorování projektu financovaného z PRV Obnova místních komunikací a zeleně v
Mikroregionu Jizera a dokončeného v roce 2010.
Ing. Sajdl, obec Přepeře- problematika rakytníku
Nejvyšší správní soud v Brně vynesl rozsudek ve prospěch obce ve vztahu na platný územní
plán, kdy pozemky určené pro zemědělství nemají být využívány pro sad – musela by
proběhnout změna využití území na sad - členským obcím je rozsudek k dispozici
8/ Usnesení
Účast 12 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 3

(12 hlasů ano)

Členská schůze bere na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020
- průběh realizace projektu Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016, uzavírané smlouvy o
dílo a rozdělení celkové dotace z Libereckého kraje jednotlivým obcím
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod jednání

………………………..
Mgr. Dagmar Šrytrová
ověřovatel

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

.…………………..
Ing. Václav Sodomka
předseda
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9/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,00 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 22.11.2016 od 17,00. hod. v zasedací místnosti na Městském úřadě
v Turnově.

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 5/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 23. listopadu 2016 od 15,00 hod. na Městském úřadě v Turnově
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Ing. Karel Bičík a Ing. Luděk Sajdl (jednohlasně 12 hlasy schváleno).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2016
3/ Volba revizní komise a volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
4/ Schválení vyrovnaného rozpočtu MR na rok 2017
5/ Schválení rozpočtového výhledu na roky 2018-2020
6/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2016
7/ Vedení účetnictví v roce 2017
8/ Dotace pro obce na rok 2017 – MMR, MŠMT
9/ Informace o podané žádosti o dotaci na projekt: Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu
Jizera
10/ Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 – ZVA, schválení darovacích smluv
11/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ – převod výstupů obcím
12/ Rozpočtové opatření č. 3/2016
13/ Pověření schválení rozpočtových opatření předsedou svazku
14/ Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření svazku
15/ Uzavření Dohody o provedení práce s předsedou svazku
16/ Diskuse
17/ Usnesení
18/ Závěr
Program zasedání byl doplněn o bod 15.
Program zasedání byl schválen 12 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 - členské obce podepíší předávací protokol a
svým podpisem stvrdí rozsah díla. Předávací protokol zašle poradkyně. Po ukončení akce zašlou
poradkyni 2 fotografie zhotoveného plnění.
- postupně plněno
- fotografie zatím nedodaly obce: Kobyly a Žďárek
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2017 dá částku 15.000,- Kč na Mikroregion
Jizera, Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný rozpočet k vyvěšení.
- splněno
2/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2016
Dne 20.11.2014 bylo členskou schůzí schváleno jmenování inventarizační komise ve složení:
Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Červa - starosta Obce Kobyly
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Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov
Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek
Předseda svazku stanovuje plán inventur s platností od 1.12.2016 do 31.1.2017
Členské obce tento plán projednaly a souhlasí s obsahem.
3/ Volba revizní komise a volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
Členská schůze schválila dne 20.11.2014 revizní komisi 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
Členové revizní komise byli zvoleni s mandátem na roky 2015 – 2016.
Podle platných Stanov je mandát revizní komise 4 letý, z tohoto důvodu je členských obcím
navrženo schválit prodloužení mandátu revizní komisi na roky 2017 a 2018, aby funkční období
navazovala na platné Stanovy svazku.
Dne 10.11.2015 byly zvoleni do orgánu pro schválení účetní závěrky tyto osoby:
Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře
Ivana Laššová, bytem Příšovice 164, 463 46 Příšovice
Ing. Tomáš Stojanovski, bytem Svijany 98, 46346 Svijany
Dle platných Stanov dochází v každém roce k výměně jednoho člena. Z funkce člena orgánu pro
schválení účetní závěrky je odvolán:
Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře
Nově navržený člen orgánu pro schválení účetní závěrky:
František Novák bytem Ohrazenice 239, 511 01 Turnov
Nové složení orgánu pro schválení účetní závěrky:
Ivana Laššová, bytem Příšovice 164, 463 46 Příšovice
Ing. Tomáš Stojanovski, bytem Svijany 98, 46346 Svijany
František Novák bytem Ohrazenice 239, 511 01 Turnov
Navržený člen s kandidaturou souhlasí.
4/ Schválení vyrovnaného rozpočtu MR na rok 2017
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů byl Návrh rozpočtu svazku obcí MR Jizera na rok 2017 vyvěšen po dobu 15 dnů na
úředních deskách všech členských obcí včetně elektronických.
Rozpočet doposud předložily obce: Kobyly, Turnov, Soběslavice, Radimovice, Paceřice,
Vlastibořice, Pěnčín, Přepeře, Svijanský Újezd, Svijany
Revizní komise projednala návrh rozpočtu na rok 2017 s výsledkem bez připomínek.
Účetní svazku vznesla připomínku, že není vhodné rozpočtovat o doposud nerealizovaném
projektu Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera a z tohoto důvodu budou z rozpočtu
vyjmuty náklady vztahující se k tomuto projektu.
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Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v zákoně, je možné přistoupit ke
schválení upraveného vyrovnaného rozpočtu v příjmech 270 500,- Kč a ve výdajích 270 500,Kč.
5/ Schválení rozpočtového výhledu na roky 2018-2020
Dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl
předložen ke schválení rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 (rozpočtový výhled je přílohou
zápisu).
Vše je zahrnuto do nedaňových příjmů.
6/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2016
Členové revizní komisi 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 2016 ze dne 31.10.2016.
Poradkyně přítomným přečetla kontrolní zprávu a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny
nedostatky.
Originál „Zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2016“ bude uložen ve složce
svazku.
ÚKOLY:
Poradce do 30.12.2016 rozešle všem členským obcím Kontrolní zprávu o finanční činnosti
Mikroregionu Jizera v roce 2016 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.
7/ Vedení účetnictví v roce 2017
Mikroregion je dle platných Stanov povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
způsobilou. V roce 2017 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 30.6.2017 – 5000,- Kč, k 31.12.2017 - 5000,- Kč.
8/ Dotace pro obce na rok 2017 – MMR, MŠMT
Ministerstvo pro místní rozvoj – termín do 30.12.2016 do 12,00 hod.
Podpora bydlení na rok 2017




Regenerace sídlišť - dotace pro obce na regeneraci veřejného prostranství sídliště o
celkovém počtu min. 150 bytů postavenými od roku 1945 do
roku 1990
Podporované byty - dotace na vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k
poskytování sociálního bydlení. V rámci tohoto podprogramu
jsou vyhlášeny tyto dotační tituly:
- I. Pečovatelský byt
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- II. Vstupní byt
- III. Komunitní dům
Olověné rozvody - dotace na výměnu domovních olověných rozvodů k zajištění snížení
obsahu olova v pitné vodě.
Bytové domy bez bariér - dotace na odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a
výstavbu výtahu v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně
technické předpoklady.

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017
DT 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
- určeno pouze pro obce, které získali ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou
stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 nebo se umístila na 1. - 3. místě v
celostátním kole této soutěže
- dotace až do výše 80% z uznatelných nákladů
- dotace např. na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu
veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce a výstavbu MK,
přípravu a realizaci propagačních materiálů
DT - 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
- A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
- určeno pro obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí
- dotace až do výše 70%, min. 50 tis., max. 400 tis.
- dotace na akce s výstupy sloužícím všem generacím. Na výběru, přípravě a případně realizaci se
ale musí prokazatelně podílet děti a mládež
- akce budou zaměřeny na úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování zeleně a
rekonstrukci nebo vybudování hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.
- B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
- určeno pro obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí
- dotace až do výše 70%, min. 50 tis., max. 400 tis.
- dotace budou poskytovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži, které budou zaměřeny
na interiérové rekonstrukce místností, které budou složit pro spolkovou, společenskou a sportovní
činnost (rekonstrukce - podlahy, stropy, voda, topení, výměna oken, dveří apod.) Není
podporován nákup vybavení (nábytek, koberce atd.)
- DT - 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
- určeno pro obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí
- dotace až do výše 70%, max. 200 tis.
- podporovány budou akce nadregionálního významu zaměřené na prezentaci úspěšných projektů
zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů a podporu
spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova
- DT - 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
- určeno pro obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí
- dotace až do výše 70%, min. 40 tis., max. 300 tis.
- podporovány budou akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb v k.ú. obce, které
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nejsou prohlášeny kulturní památkou a musí být v majetku obce. Jedná s o obnovu staveb jako:
kaple, kaplička, márnice, boží muka, kříž, úprava nejbližšího prostranství (max. 5 m od stavby
- DT - 5 - Podpora obnovy místních komunikací
- určeno pro obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí
- dotace až do výše 50%, min. 100 tis., max. 1 mil.
- budou podporovány akce na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich
součástí, konkrétně na všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, přidružené a přídatné
pruhy, parkovací zálivy, místní komunikace na mostech (nadjezdy), napojení na příslušnou
pozemní komunikaci, je-li v majetku obce. Pokud jsou součástí obnovy dané MK: kanalizace,
včetně odvádění povrchových vod, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy,
násypy, propustky, příkopy, násypy a svahy, dělící pásy
- pozemek(y), na kterém stojí místní komunikace, musí být v majetku obce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora materiálně technické základny sportu- termín pro podání žádostí je 30.11.2016
Dotaci lze čerpat na:
- zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení hygienické úrovně v souladu se
zájmy ochrany přírody
- rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť, aby splňovaly požadavky dané
národními mezinárodními sportovními federacemi a aby byla bezpečná jak pro sportovce, tak pro
veřejnost
- doplnění stávajícího počtu sportovních zařízení
- umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců, zejména s ohledem na
handicapované sportovce,
- zajištění dobudování sportovní infrastruktury pro významné sportovní akce na území ČR
- žádat mohou obce i spolky
Členské obce se dohodly, že bude podána žádost z dotačního titulu č. 3 Podpora spolupráce obcí
na obnově a rozvoji venkova MMR na projekt: Výměna zkušeností je vhodný nástroj poznání
Partnerem projektu je Mikroregion Hodonínsko, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
www.hodoninsko.eu
Jednání jsou vedena s Ing. Monikou Valáškovou, manažerka Centra společných služeb, tel.č.+ 420 607
043 652

Předpoklad je, že společné setkání se uskuteční ve dnech 2., 3. a 4.10.2017.
Předmětem setkání bude výměna zkušeností při propagaci území v rámci cestovního ruchu,
následně společný proces plánování a budování cyklotras a cyklostezek a řešení odpadového
hospodářství ve svazku.
Celkové náklady jsou stanoveny, pouze není vyčíslena částka za dopravu.
Uznatelné náklady: občerstvení s limitem 300 Kč /osoba / den, pronájem prostor, techniky,
lektorné apod.).
Náklady na dopravu související s realizací projektu jsou uznatelné max. do 50%.
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9/ Informace o podané žádosti o dotaci na projekt:
Předcházení vzniku odpadů
v Mikroregionu Jizera
Dne 15.10.2016 byla panem Ing. Čáslavským elektronicky podána žádost o dotaci na projekt:
Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera.
Originál žádosti bude zaslán poštou do sídla svazku k archivaci mikroregionu nejpozději
začátkem prosince.
ÚKOLY:
Zúčastněným obcím bude poměrově rozúčtována částka ve výši 20 000,- za zpracování žádosti o
dotaci panem Ing. Čáslavským, předseda svazku pošle poradkyni náklady uvedené v žádosti a
poradkyně vyhotoví propočet částky za zpracování žádosti podle výše nákladů za realizační
plnění jednotlivých obcí.
Zúčastněné obce si dají tuto částku do rozpočtu na rok 2017.
10/ Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 – ZVA, schválení darovacích smluv
Plnění ve všech obcích je již dokončeno a protokolárně předáno. Max. termín pro protokolární
předání všem plnění byl stanoven do 31.10.2016.
Smlouva s Libereckým krajem byla uzavřena ze strany MR dne 15.11.2016, písemné vyhotovení
doposud nemáme k dispozici, 90% dotace zatím nebylo zasláno na účet svazku.
Celkové náklady: 1 266 149,- Kč (předpokládané), skutečnost 1 220 589,60 Kč
Požadovaná dotace: 610 294,- Kč (investiční a neinvestiční), vlastní zdroje: 610 295,60 Kč
Mikroregion předkládá ke schválení darovací smluvy pro obce Ohrazenice, Paceřice, Příšovice,
Sychrov a Žďárek na převod investičního majetku pořízeného v rámci projektu Obnova
veřejného osvětlení MR JIZERA 2016. Členské obce nemají výhrady ke schválení.
ÚKOLY:
Obce předloží ke schválení darovací smlouvu zastupitelstvu své obce a následně po schválení
vrátí jeden výtisk zpět MR k archivaci – zašle do Paceřic.
Poradce po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace provede vyúčtování dotace vůči
Libereckému kraji.
11/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ – převod výstupů obcím
Dne 11.11.2016 byla protokolárně předána Metodika. Obce se měly možnost seznámit s jejím
obsahem a připomínkovat ho dne 8.11.2016, kdy se konalo společné pracovní jednání
v Turnově.
Metodika na zpracování pasportu místních komunikací a dopravního značení včetně příloh bude
všem 37 obcím, které se zúčastnili projektu, prodána na CD nosiči za cenu 2 282,- Kč.
Pro potřeby výkonu dozoru na MK musí mít zástupce obce (jmenovitě) průkazku vydanou
Ministerstvem dopravy ČR, že je pověřen výkonem státního dozoru na MK (vazba na § 41 zák.
č. 13/1997 Sb., v platném znění)
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12/ Rozpočtové opatření č. 3/2016
Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2016 (příloha zápisu), které je nulové, dochází
pouze k rozúčtování položek.
Členské obce k němu nemají výhrady.
13/ Pověření schválení rozpočtových opatření předsedou svazku
Zástupci členských obcí po projednání pověřují předsedu svazku Mikroregionu Jizera schválením
rozpočtových opatření týkající se dotací (transferů) v následujících obdobích do výše 150 000,Kč za podmínky, že rozpočtové opatření bude vyrovnané. Předseda svazku bude o provedených
rozpočtových opatřeních informovat zástupce členských obcí na nejbližší členské schůzi.
14/ Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření svazku
Krajským úřadem Libereckého kraje bylo provedeno přezkoumání hospodaření svazku. Při
kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Kontrolní zpráva je založena na OÚ Paceřice.
15/ 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 1.1.2017
do 31.12.2017.
ÚKOLY: Poradce zajistí uzavření DPP s ing. Sodomkou.
16/ Diskuse
p. Kvapilová – most přes Mohelku v havarijním stavu
- hledá se vhodný finanční nástroj, protože investice pro malou obec do rekonstrukce není možná
- poradce prověří možnost financování ze SFDI
p. Novák – podpory do obnovy polních cest a výsadba doprovodné zeleně
- poradce zašle vhodný dotační titul
Ing. Sodomka –využití dotace na výstavbu lokálních ČOV z MZE
Obec zvažuje podat žádost o dotaci
17/ Usnesení
Účast 12členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) nového člena orgánu pro schválení účetní závěrky:
František Novák bytem Ohrazenice 239, 511 01 Turnov
(12 hlasů ano)
b) prodloužení mandátu revizní komise na roky 2017 a 2018
(12 hlasů ano)
c) vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Jizera na rok 2017 v příjmech 270 500,- Kč a ve
výdajích 270 500,- Kč
(12 hlasů ano)
d) rozpočtový výhled Mikroregion Jizera na roky 2018 – 2020
(12 hlasů ano)
e) uzavření Dohody o provedení práce na vedení účetnictví na rok
2017 s paní Hrazdirovou v částce 10 000,- Kč za 70 hodin práce
(12 hlasů ano)
f) uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Sodomkou na rok 2017
za vedení mikroregionu
(11 hlasů ano, 1 se zdržel)
g) darovací smlouvu s obcí Ohrazenice
(12hlasů ano)
h) darovací smlouvu s obcí Příšovice
(12 hlasů ano)
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i) darovací smlouvu s obcí Žďárek
(12 hlasů ano)
j) darovací smlouvu s obcí Sychrov
(12 hlasů ano)
k) darovací smlouvu s obcí Paceřice
(12 hlasů ano)
l) rozpočtové opatření č. 3/2016
(12 hlasů ano)
m) Plán inventur s platností od 1.12.2016 do 31.1.2017
(12 hlasů ano)
n) podání žádosti o dotaci z DT 3 MMR
(12 hlasů ano)
o) pověření předsedy schválit rozpočtová opatření týkající se dotací (transferů)
v následujících obdobích do výše 150 000,- Kč za podmínky, že rozpočtové opatření bude
vyrovnané
(12 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2016
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod jednání

………………………..
Ing. Karel Bičík
ověřovatel

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

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

18/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 18,00 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 7.2.2017 od 17:00 hod. v Paceřicích.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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