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 ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 1/2017 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 7. února od 15,00 hod. v hasičské zbrojnici v Paceřicích 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: viz. presenční listina 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jmenováni Jaroslav Červa a Ing. Tomáš Stojanovski (jednohlasně 13 hlasy schváleno). 

 

Program:  
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/ Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 – ukončení akce, převod majetku na základě 

darovacích smluv 

3/  Schválení ročního členského příspěvku dle platných Stanov  

4/ Činnost inventarizační komise v roce 2016 

5/  Poradenská činnost na rok 2017 – uzavření příkazní smlouvy 

6/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2017 

7/  Schválení rozpočtového opatření č. 1/2017 

8/  Podaná žádost na MMR z DT č. 3 Podpora spolupráce obcí  na obnově a rozvoji venkova       

    + úhrada nákladů za podání žádosti  

9/  Vyhlášené dotace pro obce  

10/  Diskuse  

11/  Usnesení 

12/  Závěr 

 

Program zasedání byl schválen 13 hlasy. 

 

 

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 
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. 

     - splněno 

Rozpočet MR na rok 2017 nepředložily obce: Sychrov a Ohrazenice 

 

Obcím, které se účastní projektu ze SFŽP, bude poměrově rozúčtována částka ve výši 20 000,- za 

zpracování žádosti o dotaci. Zúčastněné obce si dají tuto částku do rozpočtu na rok 2017. 

     - splněno 

 

Obce předloží ke schválení darovací smlouvu na inv. majetek získaný v rámci projektu na VO 

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. 

     - splněno k 3.2.2017 
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Poradce zajistí uzavření DPP s panem Ing. Sodomkou 

     - zajistil si ing. Sodomka  

 

Obnova mostu přes Mohelku v havarijním stavu, Obec Sychrov 

   - financování ze SFDI je možné pouze pro mosty, jejichž předmětem je 

rozsáhlejší oprava mostního objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN 

a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – při modernizaci dochází 

ke zvýšení zatížitelnosti mostu  nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění 

niveleta vozovky o více  než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet 

podpěr.  

Příspěvek lze poskytnout na stavební objekty, kterými místní nebo veřejně přístupná účelová 

komunikace kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu (zejména na lávky, mosty, podchody a 

podjezdy).  

V současné době jsou k dispozici pouze Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s 

nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017, termín podání žádosti do 01/2017. 

 

 

2/ Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 – ukončení akce, převod majetku na 

základě darovacích smluv 

Závěrečné vyhodnocení bylo odesláno na KÚ LBC dne 3.2.2017 poté, co byla vydána kolaudace 

na VO ve Žďárku. 

Vyúčtování individuální dotace poskytnuté obcemi na zajištění vlastních prostředků dle zákona č. 

250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude většině obcí předloženo nejpozději do 

28.2.2017. Přepeře již vyúčtování obdržely v roce 2016. 

Na základě darovacích smluv byl investiční majetek převeden do majetku obcí k 31.12.2016. 

 

3/  Schválení ročního členského příspěvku dle platných Stanov  

Dle článku XV. Členské příspěvky platných Stanov je nutné stanovit výši a termín pravidelného 

ročního příspěvku. 

 

Návrh: 

Členský příspěvek na rok 2017 se stanovuje v níže uvedeném rozsahu s datem úhrady do 

30.4.2017. 

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 
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Radimovice    15 000,- Kč 

Turnov               45 000,- Kč 

Žďárek               15 000,- Kč 

 

ÚKOLY:  

Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku. 

 

4/ Činnost inventarizační komise v roce 2016 

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 25.1.2017 inventuru majetku svazku, ze které byl pořízen inventarizační 

zápis, který je uložen v sídle svazku. 

Byl ověřen majetek svazku a stav účtu k 31.12.2016 činil 349 530,74 Kč. 

Stav účtu u České národní banky k 31.12.2016 činil 59 6914,41 Kč 

 

Zápis byl předložen členským obcím. 

 

5/  Poradenská činnost na rok 2017 – uzavření příkazní smlouvy 

Paní Jarmila Lásková Soldátová, jednatelka společnosti 1FSL s.r.o., předložila smlouvu na 

poradenskou činnost svazku na rok 2017 o celkových nákladech 80 000,- Kč  + 37 040,- Kč za 

administraci žádosti o dotaci z POV LBC kraje. Společnost není plátce DPH. Členské obce nemají 

výhrady k uzavření příkazní smlouvy. 

 

6/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2017 

Obce souhlasí, aby byl zajištěn další ročník akce pro děti z mateřských škol ,,Pojďme si hrát“, na 

příštím zasedání bude jednáno o podrobnostech.  

Návrh termínů na konání akce je pátek 12.5. nebo 26.5.2017 

Místo konání: Pěnčín 

 

ÚKOLY: Poradce prověří vhodný termín u MŠ, po dohodě s Městem Turnov zvolí jednu MŠ 

z Turnova, která se akce zúčastní a zajistí nabídky na přepravu dětí. 

 

7/  Schválení rozpočtového opatření č. 1/2017 

Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2017 (příloha zápisu). Členské obce k němu 

nemají výhrady. 

 

8/  Podaná žádost na MMR z DT č. 3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova  

+ úhrada nákladů za podání žádosti  

Název projektu: Výměna zkušeností je vhodný nástroj poznání 

Partner projektu:    Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí 

   sídlo svazku obcí: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 

   e-mail: info@hodoninsko.eu 

   www.hodoninsko.eu 

                               IČ: 71248633 

 

 

 

 

http://www.hodoninsko.eu/
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Rozsah projektu:  

Příprava projektu bude zahájena od 1.2.2017 do 30.6.2017 rozpracováním témat lektory do 

výstižných presentací, která byla vzájemně odsouhlasena Mikroregionem Jizera dne 23.11.2016 a 

Mikroregionem Hodonínsko dne 7.12.2016. 

 

Základní popis témat, které budou předmětem setkání: 

a) odpadové hospodářství –výběr dodavatele na likvidaci – Mikroregion Jizera v rámci 

seskupení 21 obcí administruje nadlimitní otevřené řízení na služby dle  zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek na výběr dodavatele pro likvidaci směsného a separovaného odpadu 

na území Turnovska. Předpokládaná cena VZ 85 000 000,- Kč. Partneři mají zájem především o 

informace týkající se definování podmínek zadávacího řízení a vypořádání se s odlišnostmi při 

likvidaci odpadu mezi jednotlivými obcemi.  

 

b) cestovní ruch – vhodná a účinná propagace – Mikroregion Jizera doposud vydal pouze 

základní propagační materiál o členských obcích, vzhledem k tomu, že území mikroregionu je 

částečně součástí CKHO Český ráj a Geoparku Český ráj, který je jako jediný v České republice 

zapsán do evropského seznamu geoparků UNESCO, členské obce by chtěly tuto podceňovanou 

oblast zlepšit. 

Partner, jeho členské Město Hodonín z rámci regionu Podluží, administrovalo v roce 2015 

projekt: Společný průvodce Baťovým kanálem, jehož cíli byli: 

1. zvýšení počtu návštěvníků v příhraniční oblasti 

2. rozšíření a zkvalitnění služeb a produktů cestovního ruchu a společná propagace regionu 

3. vytvoření společného přeshraničního regionu cestovního ruchu 

4. společná propagace regionu 

Žadatel má zájem o informace o konkrétních výstupech projektu, o dopadech realizovaného 

projektu v území. Obce Libereckého kraje mohou využít program spolupráce Česká republika – 

Polsko, prioritní osu 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu 

zaměstnanosti. Zkušenosti z tohoto projektu by mohly být při formulování a projednávání žádosti 

s polským partnerem velice cenné. 

 

c) budování cyklotras či cyklostezek – efektivní nástroj propojení sídel a posílení partnerství 

v rámci svazku 

Na území žadatele byla vybudována naučná stezka ve Svijanech podél řeky Jizery z Programu 

rozvoje venkova, která je využívána jako cyklotrasa. Žadatel zahájil ve spolupráci 4 obcí Město 

Turnov, Obec Příšovice, Obec Modřišice a Obec Svijany projektovou přípravu cyklostezky podél 

řeky Jizery.  

Mezi hlavní činnosti partnera se řadí výstavba cyklostezek  a cyklotras, která je výsledkem 

vzájemné  spolupráce jednotlivých členských obcí  mikroregionu. V rámci území mikroregionu  

Hodonínsko tvoří cykloturistika nedílnou  součást turistických atraktivit. V posledních letech 

došlo k vybudování cyklostezek Hodonín –Lužice, Hodonín  – Dubňany a Dolní Bojanovice –

Starý Poddvorov  za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále se realizuje 

cyklostezka Hodonín – Dubňany II. etapa za podpory Jihomoravského kraje. 

Žadatel je připraven presentovat zrealizovaný projekt a na základě zkušeností partnera se poučit 

z problémových oblastí při samotné realizaci. 

Dále budou partnerem popsány úspěšně realizované venkovské projekty, které budou 

představeny zástupcům žadatele. 

 

Termín výjezdu: 2.10-4.10.2017 
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Finanční  náklady: 

Položka nákladu Popis položky Celkové náklady 

v Kč včetně DPH 

Celkové způsobilé 

náklady v Kč včetně 

DPH / výše 

způsobilých nákladů 

Doprava (Turnov → Hradec 

Králové → Svitavy 

→ Brno → Břeclav 

→ Hodonín a 

následně zpět cca 

750 km + ujeté 

kilometry v rámci 

mikroregionu) 

30 916,- Kč 50%, tj.  15 458,- Kč  

Pronájem prostor pro 

konání vzájemného 

setkání a pronájem 

techniky 

Prostory Hotelu 

Beatrice v délce 8,00 

hod. – 500,- Kč/hod., 

pronájem techniky 

1500,- Kč 

5 500,- Kč 100%, tj. 5 500,- Kč 

Lektorné Presentace 

dohodnutých témat 

450,- Kč/ hodina (do 

ceny je zahrnuta i 

příprava presentace)   

3 600,- Kč 100%, tj. 3 600,- Kč 

Občerstvení 3 dny pro 109 osob– 

(1 den 32 osob, 2 

den 45 osob, 3 den – 

32 osob) – limit 

300,- Kč/osoba/den 

32 700,- Kč 100%, tj. 32 700,- 

Kč 

Ubytování se snídaní 2 noci – 30 osob 32 000,- Kč 0 % 

Zpracování 

závěrečné zprávy o 

výstupech  projektu  

včetně povinné 

publicity 

pro potřeby 

webových stránek 

žadatele a partnera 

projektu 

2 400,- Kč 0 % 

CELKEM 107 116,- Kč 57 258,- Kč 

 

Žádost byla podána do 31.12.2016 na MMR, o udělení dotace se rozhodne v 03/2017. 

 

Paní Lásková Soldátová požaduje za zpracování žádosti o dotaci částku 6000,- Kč. Obce nemají 

výhrady k úhradě. 

 

9/  Vyhlášené dotace pro obce  

Ministerstvo zemědělství 

Obcím byly zaslány dotace na kulturní dědictví venkova z Ministerstva zemědělství pro obce do 

5 000 obyvatel a pro obce do 10 000 obyvatel. 

Jde o dotační program č. 16 z tzv. Zásad MZe ČR pro rok 2017" (dotace z rozpočtu ČR). Z 

tohoto programu je možno žádat tyto dotace: 
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Podprogram 129 662 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 

Dotace max. 70% (min. 15 000 Kč, max. 700 000 Kč) 

 

Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských  historických dominant 

jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic 

(obecní sýpky, špýchary, sušárny, kulturně cenné budovy zemědělské výroby, hasičské zbrojnice 

postavené do 31.12.1992,..) – které nejsou chráněnými památkami, realizace projektu nesmí 

změnit původní účel objektu 

subjekt: obce 

Dotace max. 70% (min. 100 000 Kč, max. 700 000 Kč) 

 

Podprogram 129 664 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 

Dotace max. 70% (min. 30 000 Kč, max. 400 000 Kč) 

 

Podprogram 29 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku  

(místo pasivního odpočinku – lavičky, odpadkový koš, stojan na kola apod.) 

subjekt: obce, podnikatel v zemědělské výrobě 

Dotace max. 70% (min. 25 000 Kč, max. 200 000 Kč) 

 

Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest 

(úprava či oprava polních ces, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav 

do 31.12.2005) 

subjekt: obec, vlastník pozemku 

Dotace max. 70% (min. 100 000 Kč, max. 6 000 000 Kč) 

 

termín podání: od 6.2.2017 do 24.2.02017 (na SZIF, oddělení příjmu žádostí a LPIS - OPŽL dle 

sídla nebo trvalého bydliště žadatele - to jsou bývalé zemědělské agentury v každém okrese, 2 

orig. vyhotovení žádosti!!)) 

termín ukončení (zaplacení a předložení dokladů) – od 1.8.2017 do 30.9.2018 

 

 

Program obnovy venkova Libereckého kraje 

- vyhlášení programu je plánováno v 04/2017 s alokací prostředků ve výši 20 mil. Kč 

 

Náměty obcí na integrovaný projekt: Oprava MK v obcích – pouze neinvestiční projekt 

Projektu se zúčastní obce Příšovice, Pěnčín, Paceřice, Čtveřín, Radimovice, Svijany (účast 

v projektu ještě zváží), Svijanský Újezd, Lažany, Kobyly, Žďárek, Sychrov, Ohrazenice a 

Přepeře. 

Každá obec může předložit záměr cca za 153 500,- Kč včetně DPH na dotaci. Pokud bude 

potřebovat opravovat finančně náročnější úsek MK, je to možné, ale bez nároku na podporu. 

Max. dotace činí 50%, tj. 1,0 mil. Kč 
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ÚKOLY: Uvedené obce zašlou poradkyni p.p.č. ….v.k.ú…., kde proběhne oprava MK – 

pozemkové parcely musí být v majetku obce, popis rozsahu opravy MK – nejlépe formou 

rozpočtu, předpokládaná celková cena, m2 celkové opravy MK. Termín doručení podkladů do 

3.3.2017. 

Postup z hlediska stavebního úřadu: 

1) Nejprve se obec se svým záměrem dostaví na místně příslušný stavební (či dopravní) 

úřad, který rozhodne, zda bude na realizaci vydáno stavební povolení či ohlášení stavby. 

2) Obec může zvážit využít novelu zákona č. 13/1997 Sb. (č. 104/2014 Sb. platnou od 

1.3.2014), kde je v § 16 odst. 3 uvedeno, že pokud se obnovuje vozovkové souvrství 

(nenavyšuje se původní niveleta, ale je umožněno vyrovnat propadlá lokální místa) není 

potřeba stavební povolení či jiné opatření SÚ.  

3) Podle názoru SÚ obec zadá zpracování projektové dokumentace pro SP či 

ohlášení dle vyhl.č. 146/2008 Sb. – příloha č. 7,8 nebo 9. 

      Pozor – pro realizaci musí být souhlas vlastníků sousedních pozemků 

 

 

10/ Diskuse 

Ing. Sodomka, rozpočtové opatření č. 4/2016 

Obcím bylo na vědomí předloženo rozpočtové opatření č. 4/2016 v příjmech 125 978,40 Kč a ve 

výdajích 125 978,40 Kč.  Rozpočtovým opatřením došlo ke snížení transferů na skutečnost. 

 

Mgr. Šrytrová – tendr na likvidaci odpadů 

- ve vyúčtování nákladů za svoz odpadu od Severočeských komunálních služeb s.r.o., již není 

uvedeno jméno majitele nádoby na odpad, ale pouze číslo popisné jeho domu, což může být 

způsobeno ochranou osobních údajů 

- obec Radimovice bude zadávat vytvoření pasportu místních komunikací. Pokud některá 

z členských obcí také zadávat vytvoření pasportu, nabízí možnost společného zadání s obcí 

Radimovice. 

 

 

11/  Usnesení 
Účast 13 členských obcí   

Členská schůze schvaluje:                                                                                            

a) výši ročního členského příspěvku na rok 2017 a termín úhrady do 30.4.2017                                                                                  

                                                                                               (13 hlasů ano) 

b) uzavření příkazní smlouvy na poradenskou činnost s 1FSL s.r.o. na rok 2017   

                                                                                         (13 hlasů ano)    

c) rozpočtové opatření č. 1/2017                                                  (13 hlasů ano)    

d) úhradu nákladů za zpracování žádosti o dotaci Výměna zkušeností je vhodný nástroj poznání 

ve výši 6 000,- Kč                                                                          (13 hlasů ano) 

          

 

Členská schůze bere na vědomí: 

            - Inventarizaci majetku za rok 2016 

            - konání akce: Pojďte si hrát 

            - rozpočtové opatření č. 4/2016 
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Členská schůze neschvaluje: 

 - žádný bod jednání 

 

 

 

 

 

 

………………………..     ….………………….                .…………………..                                                      

 Jaroslav Červa  Ing. Tomáš Stojanski   Ing. Václav Sodomka                                                          

              ověřovatel             ověřovatel                                            předseda 

 

 

12/ Závěr 
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19:45 hod. Další členská schůze MR 

Jizera se uskuteční dne 18.4.2017 od 17:00 hod. ve Čtveříně na obecním úřadě. 

  

 

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 

              mobil: +420605775053  

              tel. č.  493 535043,  e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com



 

 

 

 

 


