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ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 1/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 26. ledna 2016 od 17,00 hod. v kulturním domě v Pěnčíně 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: viz. presenční listina 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jednohlasně 11 hlasy schváleni Ing. Tomáš Stojanovski a Jaroslav Červa. 

 

Program:  
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/  Schválení vyrovnaného rozpočtu MR  na rok 2016 

3/  Schválení ročního členského příspěvku dle platných Stanov  

4/ Činnost inventarizační komise v roce 2015 

5/  Poradenská činnost na rok 2016 – uzavření příkazní smlouvy 

6/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2016 

7/  Zajištění jednání koordinačního výboru pro oblast Doprava, sběr podkladů od členských  

     obcí pro společné jednání 

8/  POV Libereckého kraje (výzva v 03/2016) 

9/  Zpracování metodiky pasportů MK a DZ (společný projekt 46 obcí) 

10/ Vyhlášené dotace pro obce  

11/ Schválení směrnic svazku 

12/  Diskuse  

13/  Usnesení 

14/  Závěr 

   

Ing. Sodomka doplnil program o schválení směrnic svazku. 

Upravený 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  

 

Poradce do 30.12.2015 rozešle všem členským obcím zprávu o finanční činnosti Mikroregionu 

Jizera v roce 2015 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 

 

Poradce předá předsedovi potřebný počet výtisků nových stanov mikroregionu. Členské obce 

podepíší výtisky v Paceřicích a předseda zajistí předání na Krajský úřad Libereckého kraje. 

     - splněno 

 

Poradce po dohodě s ostatními obcemi ORP Turnov zajistí nabídky potencionálních zpracovatelů 

manuálu pro práci s pasportem MK a DZ a předloží cenové nabídky k posouzení. 

     - splněno 
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2/  Schválení vyrovnaného rozpočtu MR  na rok 2016  
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů byl Návrh rozpočtu svazku obcí MR Jizera na rok 2016 vyvěšen po dobu 15 dnů na 

úředních deskách všech členských obcí včetně elektronických.  

 

Rozpočet doposud nepředložily obce: Soběslavice, Svijany 

 

Revizní komise projednala návrh rozpočtu na rok 2016 s výsledkem bez připomínek.  

 

Žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly vzneseny.  

Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v zákoně, je možné přistoupit ke 

schválení. 

 

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 2016 se stanovuje ve výši 2,- Kč na 1 trvale hlášeného obyvatele -  

splatnost do 30.3.2016                                                                         

 

Počet obyvatel: 

Čtveřín    488 obyvatel 

Sychrov                                   201 obyvatel        

Ohrazenice             1118 obyvatel 

Lažany     227 obyvatel 

Kobyly    353 obyvatel 

Vlastibořice    280 obyvatel 

Pěnčín     674 obyvatel 

Příšovice            1337 obyvatel 

Paceřice    323 obyvatel 

Přepeře    913 obyvatel 

Svijany     303 obyvatel 

Svijanský Újezd   410 obyvatel 

Soběslavice    169 obyvatel 

Radimovice     298 obyvatel  

Turnov           14 362 obyvatel 

Žďárek               136 obyvatel 

 

Údaje platné k 1.1.2015 - zdroj ČSÚ. 

 

ÚKOLY:  

Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku. 

 

 

Úhrada ostatních nákladů na provoz svazku  bude od členských obcí požadována v souladu se 

zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění. Tj. bude na obce podána písemná žádost, s členskými 

obcemi uzavřena smlouva a následně náklady budou vyúčtovány. 
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ÚKOLY: 

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. 

 

4/ Činnost inventarizační komise v roce 2015 

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 19.1.2016 inventuru majetku svazku, ze které byl pořízen inventarizační 

zápis, který je uložen v sídle svazku. 

Byl ověřen majetek svazku a stav účtu k 31.12.2015 činil 310 167,02 Kč. 

Stav účtu u České národní banky k 31.12.2015 činil 158,61 Kč 

 

Zápis byl předložen členským obcím. 

 

5/  Poradenská činnost na rok 2016 – uzavření příkazní smlouvy 

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

činnost svazku dle občanského zákoníku na rok 2016 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 2016 

Jako každý rok bude i letos připravena akce pro děti ,,Pojďme si hrát“, na příštím zasedání bude 

jednáno o podrobnostech. Návrh termínů na konání akce je pátek 6.5. nebo 20.5.2016 

 

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

Turnova a zajistí nabídky na přepravu dětí. 

 

7/  Zajištění jednání koordinačního výboru pro oblast Doprava, sběr podkladů od 

členských obcí pro společné jednání 

Návrhy termínu konání jednání koordinačního výboru: 16.2., 18.2. nebo 19.2.2016. Přesný 

termín konání bude upřesněn po dohodě se zástupci jednotlivých mikroregionů. Jednání se bude 

konat v Paceřicích na obecním úřadě a budou se ho účastnit zástupci mikroregionů Český ráj, 

Tábor, Jizera a Podkozákovsko a obce Modřišice a Radostná pod Kozákovem. 

 

Pozvánka bude zaslána všem obcím ORP Turnov 

 

ÚKOLY: 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. 

 

8/  POV Libereckého kraje (výzva v 03/2016) 

Dotace na akci: ,,Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA“ nebyla udělena.  

Žádost byla druhá pod čarou, tj, pod schválenými projekty. 

Mikroregion podá žádost o dotaci na obnovu veřejného osvětlení opakovaně i v letošním roce. 

Projektu se již nebude účastnit obec Radimovice, která již plnění realizovala na vlastní náklady. 
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Další výzva k podání žádostí bude od 1.-31.3.2016.  

 

ÚKOLY: Poradce zašle původně podanou žádost obcím, které se projektu účastnily, zhodnotí 

s nimi, zda obsah odpovídá jejich požadavkům a zpracuje novou žádost o dotaci. Přesný rozsah 

žádosti bude předložen na dalším zasedání. 

 

9/  Zpracování metodiky pasportů MK a DZ (společný projekt 46 obcí) 

Mikroregion Český ráj objednal i pro ostatní mikroregiony či jednotlivé obce zpracování  

manuálu pro obce týkající se zpracování pasportů místních komunikací a dopravního značení a 

následného využívání pasportů a provádění změn. Manuál bude zpracován dle novely zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikací účinné od 31.12.2015 a dle novely vyhlášky č. 104/1997 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích účinné od 31.12.2015. 

Manuál bude řešit tyto aktivity: 

 Popis zákonného postupu stanovení komunikace místní komunikací silničním správním 

úřadem (tj. obcí). Budou vypracovány příklad rozhodnutí silničního správního úřadu - 

vzory oznámení o zahájení správního řízení a vzory rozhodnutí o zařazení včetně uvedení 

min. zákonných lhůt pro proces 

 Zákonný proces pořízení pasportu MK a DZ krok po kroku včetně stanovení zákonných 

požadavků, které musí pasport MK a DZ obsahovat (např. min. délky místních 

komunikací I. – III. třídy v km, počet a celková délka mostů na nich v km a objem 

finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu + další 

podrobnější požadavky nestanovené zákonem) s vazbou na § zákona, kdo se k pasportu 

vyjadřuje před schválením, popis kdo a jak schvaluje pasport MK a DZ,…. – bude uveden 

konkrétní vzorový příklad usnesení 

 Manipulace s pasportem MK a DZ po schválení – jak zapracovávat změny, je nutné 

změny schvalovat zastupitelstvem obce či radou obce, popis zapracování změn, které 

vydá jiný silniční správní úřad např. Stanovení dopravního značení … 

 Další potřebné informace výše neuvedené potřebné k zákonnému zadání pasportu MK a 

DZ a manipulaci s ním. 

Byla přijata cenová nabídka na zpracování tohoto manuálu od pana Miroslava Langa (Office 

LANG) za 18 900,- Kč. Při počtu 46 zúčastněných obcí, bude cena pro jednu obec činit 410,- 

Kč.  

Termín plnění do 04/2016. 

Pro obce je v ceně rovněž zahrnuto školení, na kterém budou zpracovatelé prezentovat 

zpracovaný manuál. Pro obce na  turnovsku se bude školení konat v zasedací místnosti MÚ 

Turnov. Datum a hodina konání bude upřesněn v průběhu zpracování. 

 

 

 

10/ Vyhlášené dotace pro obce  

Integrovaný regionální operační program (IROP) - 18. výzva 

Investiční priorita: Rozvoj a zlepšování dopravních systému šetrných k životnímu prostředí, 

včetně systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské 

a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem 

podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu 
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Specifický cíl: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 

Věcné zacílení podpory je Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava 

V rámci zaměření Bezpečnost dopravy budou podporovány tyto aktivity:  

 rekonstrukce, modernizace a výstavby chodníků podél silnic I., II., a III. třídy a místních 

komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám 

veřejné hromadné dopravy, 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., 

II., a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

V rámci zaměření Cyklodoprava budou podporovány tyto aktivity: 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty a chodce se 

společným nebo odděleným provozem, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za 

službami, 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů 

pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, sloužících 

k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, 

 úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a 

místních komunikací v podobě vyhrazených pruhů pro cyklisty, piktogramových 

koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících 

k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

 

Podél místních komunikací musí být průjezd 500 vozidel za 24 hodin. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 mil. Kč  

 

Pro obce činí povinná finanční spoluúčast na projektu 10% z celkových způsobilých výdajů. 

 

Byly zaslány dotace na kulturní dědictví venkova z Ministerstva zemědělství pro obce do 5 000 

obyvatel. 

 

11/ Schválení směrnic svazku 

Pan předseda předložil vypracované směrnice v tomto rozsahu: 

Směrnice o účetnictví 

Oběh účetních dokladů 

Pravidla rozpočtového provizoria Mikroregionu Jizera 

Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků 

Odpisový plán 

 

Členské obce se seznámily s obsahem směrnic a nemají výhrady k jejich schválení. Účinnost 

směrnic se stanovuje od 27.1.2016 s tím, že původně schválené směrnice jsou platné do 

26.1.2016. 
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12/  Diskuse  

Poradce – zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu: 

Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je nejdůležitější postupovat ve smyslu vnitřní 

směrnice na zadávání veřejných zakázek, pokud jí obec disponuje, nebo pravidly pro 

poskytování dotací, pokud je projekt realizován z dotace. V případě, že existuje směrnice a je 

financováno z dotace, je potřeba se řídit pravidly dotace, která jsou směrnici nadřazená. 

 

Pokud obec nemá vnitřní směrnici a financuje akci z vlastních zdrojů, je možné pouze e-mailem 

oslovit Vámi vybrané dodavatele, aby Vám dané služby, dodávky nebo stavební práce ocenili. 

 

Stavební práce: všem potenciálním dodavatelům zaslat stejný rozpočet, aby ho ocenili 

Dodávky: přesně určit technické parametry dodávky, tak aby je nesplňoval pouze jeden výrobek 

dostupný na trhu 

Služby: přesně vyspecifikovat danou službu a výkony, které v ní budou zahrnuty 

 

Při odesílání e-mailu (nejlépe ve stejný den skrytou kopií) potenciálním dodavatelům je potřeba 

uvést:  

 termín, do kterého mají zaslat oceněný rozpočet (cenovou nabídku) a na jaký e-mail 

 co je předmětem hodnocení, zda nabídková cena bez či včetně DPH nebo ekonomická 

výhodnost 

 lhůtu plnění 

 pokud budete vyžadovat nějaká speciální ustanovení ve smlouvě, např. delší záruku, 

nestandardní platební podmínky, nebo cokoli co by mohlo plnění zdražit, uveďte opět do 

e-mailu 

 

Ing. Sodomka, předseda 

a) V Libereckém kraji byl dokončen projekt ,,Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“. 

V rámci tohoto projektu byla také zřízena elektronická spisová služba, určena pro krajský 

úřad, příspěvkové organizace i města a obce Libereckého kraje. Spisová služba splňuje 

požadavky vyplývající ze zákona o archivnictví a spisové službě. 

 

b) Dne 4.2.2016 proběhne audit MR JIZERA.  

c) Webové stránky budou doplněny o Pěnčín 

d)  Na finanční konferenci bylo sděleno, že se předpokládá DSO z rozpočtového určení daní 

přispět 2 – 4%. 

 

Poradce – registr smluv 

Od 1.7.2016 by měly smlouvy uzavřené DSO odesílat datovou schránkou na ministerstvo 

smlouvy. Poradce prověří postupy. 

 

 

13/  Usnesení 

Účast 11 členských obcí  

Členská schůze schvaluje:                                                                                            

a) roční členský příspěvek na rok 2016 ve výši 2,- Kč / trvale hlášeného obyvatele  se 

splatností k 28.2.2016                                                      (11 hlasů ano) 

b) vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Jizera na rok 2016 v příjmech 270 500,- Kč   a  ve      

výdajích 270 500,- Kč                                                     (11 hlasů ano)     
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c) uzavření příkazní smlouvy na poradenskou činnost s 1FSL s.r.o. na rok 2016   

                                                                                         (11 hlasů ano)    

      d)Směrnici o účetnictví                                                         (11 hlasů ano)    

      e) Oběh účetních dokladů                                                     (11 hlasů ano)    

      f) Pravidla rozpočtového provizoria Mikroregionu Jizera    (11 hlasů ano)    

      g) Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků  (11 hlasů ano)    

      h) Odpisový plán                                                                   (11 hlasů ano)          

                                                                

Členská schůze bere na vědomí: 

            - Inventarizaci majetku za rok 2015 

 

 

Členská schůze neschvaluje: 

 - žádný bod jednání 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Stojanovski         Jaroslav Červa   Ing. Václav Sodomka                                                          

          ověřovatel             ověřovatel                                            předseda 

 

 

14/ Závěr 

Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,30 hod. Další členská schůze MR 

Jizera se uskuteční dne 22.3.2016 od 17:00 hod. ve Svijanském Újezdě. 

       

 

 

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 

              mobil: +420605775053  

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



 

 

 

 

 


