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ZÁPIS 
z veřejného zasedání č.2/2015 členské schůze  Mikroregionu Jizera konané  

dne 31.3.2015 od 17,00 hod. v Lažanech v kulturním domě 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: viz.  presenční listina 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jednohlasně 11 hlasy schváleni Jaroslava Kvapilová a Dalibor Oplt. 

 

Program:  
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/ Výstupy z  jednání o odpadech v rámci projektu  SMO 

3/ Projekt SMO – institucionalizace (revize stanov, návrh nových stanov pro případné založení  

    nového DSO) 

4/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2015 

5/ Závěry ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku 

6/  Diskuse  

7/  Usnesení 

8/  Závěr  

 

Program zasedání byl schválen 11 hlasy. 

 

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 
Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku. 

- splněno 

 

Členské obce na příštím zasedání oznámí, na jaké společné aktivity v roce 2015 se chtějí 

zaměřit. 

- bude plněno, bod. č. 4 zápisu 

 

Poradce zjistí na MPSV bližší informace o tzv. červených tlačítkách určených pro seniory. 

- splněno 

 

Předseda zajistí přístupová hesla na web mikroregionu včetně manuálu na vkládání informací. 

- nesplněno 

 

2/ Výstupy z  jednání o odpadech v rámci projektu  SMO 

Zápis z jednání, které se uskutečnilo 24.2.2015 v Jablonci nad Nisou v sídle SKS, byl všem 

obcím zaslán. MR Jizera zastupovali Ing. Sodomka a Mgr. Šrytrová.   

 

Dne 27.3.2015 se uskutečnilo jednání se společností centre ve věci možnosti použít elektronickou 

aukci na likvidaci směsných a separovaných odpadů. Obcím byly tlumočeny výstupy z jednání. 

Ing. Bičík – předpokládám, že touto aktivitou bude docíleno efektivnosti celého procesu 

 

ÚKOLY: Členské obce seznámí s možností elektronické aukce členy zastupitelstva. 
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Poradce dohodne jednání se společností eCENTRE  v květnu 2015 od 17,00 hod. především pro 

členy zastupitelstev a nahlásí termín členským obcím. 

Poradce zašle obcím vzor smlouvy o spolupráci. 

 

3/ Projekt SMO – institucionalizace (revize stanov, návrh nových stanov pro případné 

založení nového DSO) 

SMO zaslalo revizi stanov MR Jizera dne 25.3.2015, které byly členským obcím přeposlány.  

Rozbor – je zde uvedeno předsednictvo, které členské obce nepožadovaly, opět se pracuje 

s možností, aby obec zastupovala jiná fyzická osoba (NE statutární orgán obce), což nebylo také 

požadováno. Funkční období 2 leté, požadavek byl na 4leté, požadavek na okamžité vyloučení 

člena, změny stanov – schválení 2/3 všech členů, revizní komise – jedno jednání ročně, velikost 

podílů – dle příspěvků obcí  a další změny, např. úpravy terminologie.  

 

Dne 29.4.2015 od 13,00 hod. se uskuteční 2. setkání zástupců obcí ORP Turnov (změna termínu 

z původně plánovaného 30.4.2015) 

 

ORP Turnov již získalo připomínkovaný dokument bez výhrad, dokument byl přijat.  ORP 

Semily a ORP Turnov jsou jedni z mála ORP, které měly přijaty všechny dílčí strategie bez 

výhrady. 

 

4/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2015 

4. ročník akce: Pojďte si hrát  

Mikroregion Jizera uspořádá v pátek dne 5.6.2015 pro mateřské školy v regionu společnou akci. 

Osloveny budou všechny MŠ v regionu a z Turnova pouze jedna MŠ, bude zjištěn celkový počet 

dětí. 

Akce se  uskuteční opět v Pěnčíně. 

 

ÚKOLY: Poradce zajistí dopravce na přepravu dětí, nákup občerstvení (sladká odměna, pití, 

kelímky) 

S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce. 

 

Dále byly diskutovány společné oblasti, které byly předmětem minulého zasedání. 

Byla přidána další oblast společného zájmu, a to pasporty VO + komunikací + dopravního 

značení 

 

Ing. Hocke, Turnov – máme zpracované pasporty veřejného osvětlení a komunikací + DZ, zeleně 

– graficky jsou výstupy zaneseny v GISU, kontakt na zpracovatele 

 Ing.Miroslav Šikula, MK Consult, v.o.s. 

tel. 475500408, 603145698 

www.mkconsult.cz 

 

pan Novák, Ohrazenice – v současné době jsme před uzavřením smlouvy na vytvoření pasportu 

také s ing. Šikulou 

 

ÚKOLY: Poradce zpracuje žádost na Liberecký kraj na rozšíření DT 7 Integrované projekty 

venkovských mikroregionůl o pasporty MK, DZ a VO. 

http://www.mkconsult.cz/
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Předseda pozve pana Šikulu na společné setkání obcí a termín oznámí členským obcím 

 

 

Informace o realizovaném projektu: 

Červená tlačítka pro seniory  

- službu poskytuje Anděl strážný z.ú.  

- v bytě seniora je instalován bezdrátový systém s bezpečnostními prvky a tísňovým tlačítkem, 

které když senior stiskne, dojde ke spojení s dispečinkem Anděla strážného  

- cena standardního zařízení + červeného tlačítka je 3 300,- Kč, měsíční paušál činí 350,- Kč 

- je možnost zajistit prezentaci organizace Anděl strážný přímo na zasedání mikroregionu 

- se seniory v Turnově již bylo diskutováno, zda by tuto službu chtěli využít - odmítli z důvodu 

vysoké ceny 

 

 

5/ Závěry ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku 

Dne 19.2.2015 proběhlo přezkoumání hospodaření svazku. V rámci přezkoumání nebyly zjištěny 

chyby a  nedostatky. 

Nyní se vypracovává závěrečný účet, který bude spolu se Zprávou rozeslán k vyvěšení všem 

členským obcím. 

 

6/  Diskuse  

Poradce- strategický materiál rozvoje svazku 

Platný rozvojový dokument mapuje potřeby obcí do roku 2014. Je nutné provést jeho revizi a 

zabývat se určením nových směrů rozvoje. 

ÚKOLY: Poradce všem obcím zašle aktuální rozvojovou strategii a na příštím zasedání bude 

dohodnut další postup. 

 

Ing. Bičík – smlouva se společností EKO-KOM 

Byla řešena otázka uzavření smluv  jednotlivých členských obcí se společností EKO-KOM 

z důvodu medializace špatně nastavených cen. Všechny obce již smlouvu uzavřely. 

 

Ing. Sodomka – Studie odkanalizování obcí mikroregionu 

Předseda svazku navrhl vyřazení této Studie z majetku svazku. Studie již nemá reálné využití. 

Členské obce nemají výhrady s vyřazením majetku. 

 

 

7/  Usnesení 

Účast 11 členských obcí  

Členská schůze schvaluje:                                                                                            

              - vyřazení Studie odkanalizování obcí mikroregionu z majetku mikroregionu   

                                                                                                                         (11 hlasů pro) 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

                   - Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO     

        - realizace akce: Pojďte si hrát dne 5.6.2015        
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Členská schůze neschvaluje: 

                            žádný bod programu 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jaroslava Kvapilová            Dalibor Oplt     Ing. Václav Sodomka                                                          

     ověřovatel                        ověřovatel                                            předseda 

 

 

 

8/ Závěr 

Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,20 hod. Další členská schůze MR 

Jizera se uskuteční dne 9. června 2015 od 17,00 hod. na Sychrově. 

       

 

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 

              mobil: +420605775053  

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



 

 

 

 

 


