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ZÁPIS 
z veřejného zasedání č.3/2015 členské schůze  Mikroregionu Jizera konané  

dne 9.6.2015 od 17,00 hod. na obecním úřadě na Sychrově 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: viz.  presenční listina 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jednohlasně 13 hlasy schváleni Mgr. Iva Havlíková a Ing. Tomáš Stojanovski 

 

Program:  
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/  Schválení závěrečného účtu za rok 2014 

3/  Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku 

4/ Vyhodnocení 4. ročníku akce: Pojďte si hrát 

5/ Aktualizace strategického materiálu rozvoje DSO 

6/ Výstupy z  jednání o odpadech v rámci projektu  SMO (výběr dodavatele na výběrové řízení) 

7/ Projekt SMO – institucionalizace (dokončení revize stanov), informace o pokračování   

    projektu do 10/2015, stanovení efektivní meziobecní spolupráce 

8/ Společné aktivity MR Jizera v roce 2015 

9/  Diskuse  

10/  Usnesení 

11/  Závěr  

 

Program zasedání byl schválen 13 hlasy. 

 

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 
Předseda zajistí přístupová hesla na web mikroregionu včetně manuálu na vkládání informací. 

- Splněno 

 

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. 

- Splněno, setkání se uskutečnilo 5.5.2015 v Pěnčíně 

 

Poradce zajistí dopravce na přepravu dětí, nákup občerstvení (sladká odměna, pití, kelímky) 

S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce. 

- Splněno 

 

Poradce zpracuje žádost na Liberecký kraj na rozšíření DT 7 Integrované projekty venkovských 

mikroregionůl o pasporty MK, DZ a VO. 

- Splněno, dopis odeslán Ing. Evě Burešové, předsedkyni  

výboru regionálního a hospodářského rozvoje 
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Předseda pozve pana Šikulu na společné setkání obcí a termín oznámí členským obcím. 

- Jednání neproběhlo, Ing. Sodomka uskutečnil 

samostatné jednání 4.6.2015 v Paceřicích se společností 

Geosense s.r.o. 

 

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

další postup. 

- Splněno, dne 7.4.2015 

 

2/  Schválení závěrečného účtu za rok 2014 

Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje  provedli Přezkoumání hospodaření DSO Jizera 

za rok 2014 s výsledkem bez chyb a  nedostatků. 

Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Přepeře, Svijanský Újezd,  Paceřice, Žďárek, Turnov, 

Svijany, Pěnčín, Radimovice 

 

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. 

 

ÚKOLY:  

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. 

Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští jednání MR. 

 

3/  Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku 

Členským obcím byla předložena účetní závěrka za rok 2014 schválená orgánem pro schválení 

účetní závěrky.  Zástupci členských obcí nemají k předloženému dokumentu výhrady.  

 

4/ Vyhodnocení 4. ročníku akce: Pojďte si hrát 

4. ročník akce: Pojďte si hrát  

byl uspořádán v pátek dne 5. června 2015 pro mateřské školy v regionu. Akce se zúčastnilo 203 

dětí. Počasí se mimořádně vydařilo. 

Vyúčtování akce bude předloženo na dalším zasedání. 

 

ÚKOLY: Na webové stránky dá poradce zprávu a několik fotografií. 

 

5/ Aktualizace strategického materiálu rozvoje DSO 

Obcím byl odeslán rozvojový dokument mikroregionu, který má časový rozsah do roku 2014.  

Je nutné provést jeho revizi a zabývat se určením nových směrů rozvoje. 

Ze strany členských obcí byl vznesen návrh stanovit časový rozsah rozvojové strategie svazku na 

období 2014-2022. 

 

ÚKOLY: Členské obce zašlou do 15.8.2015 poradci návrhy nových směrů rozvoje této strategie. 

 

6/ Výstupy z  jednání o odpadech v rámci projektu  SMO (výběr dodavatele na výběrové 

řízení) 

Do 9.6.2015 obce schvalovaly zastupitelstvy svůj zájem účastnit se el. aukce na odpady. 



 3 

 

Členské obce, které se budou účastnit elektronické aukce: 

Vlastibořice, Paceřice, Radimovice, Přepeře, Čtveřín, Kobyly, Svijanský Újezd, Příšovice, 

Svijany,  

 

Členské obce, které se nebudou účastnit elektronické aukce: 

Ohrazenice, Sychrov, Lažany, Pěnčín 

 

Členské obce, které nejsou rozhodnuty: 

Žďárek 

 

ÚKOLY: Obce, které se rozhodly el. aukce zúčastnit, zašlou poradci do 15.7.2015 finanční 

náklad spojený s likvidací odpadů za rok 2014, aby mohla být sečtena předpokládaná cena 

tendru. Poradce zajistí následně vypsání VZMR za zajištění výběrového řízení formou el. aukce.  

 

7/ Projekt SMO – institucionalizace (dokončení revize stanov), informace o pokračování   

    projektu do 10/2015, stanovení efektivní meziobecní spolupráce 

revize stanov – je dokončena revize stanov na základě požadavků obcí, nyní bude konečné znění 

revize stanov zasláno obcím a na příštím zasedání budou moci být přijaty nové stanovy. 

 

Ve SO ORP Turnov bylo partnerem projektu městem Turnov podepsáno pokračování projektu 

do 10/2015. 

 

V rámci pokračování projektu bude řešeno:  

 V rámci efektivní meziobecní spolupráce má být zvoleno téma, o kterém proběhne vzájemná 

diskuse např. administrativní podpora malých obcí, zaměstnanost či jiné volitelné téma. 

 

Obce navrhují zvolit volitelné téma, které by bylo předmětem vzájemné spolupráce – Doprava. 

Nepřiklánějí se k výběru tématu vytvoření administrativního centra z důvodu malého objemu 

prací, které by centrum pro obce vykonávalo. 

 

Dále bude v prodloužení projektu vytvořen ucelený dokument obsahující Akční plán, jehož 

součástí bude alespoň 5 rozvojových aktivit meziobecní spolupráce podle preferencí územního 

obvodu vycházejících z vytvořeného strategického dokumentu. 

 

Obce navrhují  vybrat témata v oblasti doprava, sociální oblasti a odpadového hospodářství.  

 

8/ Společné aktivity MR Jizera v roce 2015 

Nebyly navrženy žádné další společné aktivity 

 

9/  Diskuse  

Ing. Sodomka – vyřazení majetku mikroregionu 

Předseda svazku navrhl na vyřazení z majetku mikroregionu majetek vedený na 041 

Nedokončený DNM. Jedná se o Dokumentaci k územnímu rozhodnutí: Protipovodňová opatření 

I.etapa zpracovanou Ing. Stanislavem Zahradníkem a o studii Protipovodňová opatření v MR 
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Jizera II zpracovanou společností TERRAPROJEKT v.o.s. Liberec v celkové hodnotě 347 480,- 

Kč. 

Dokumenty již nemají reálné využití. 

Členské obce nemají výhrady k vyřazení majetku. 

 

Ing. Sodomka – webové stránky mikroregionu 

Předseda svazku zajistil přístupová hesla na webové stránky mikroregionu. Hesla jsou dvě – 

administrátorské a redakční. Administraci webových stránek bude zajišťovat předseda svazku. 

Stávající webové stránky se nachází v nevyhovujícím stavu – kalendář akcí není aktuální, 

v adresáři členských obcí chybí Pěnčín, není aktualizovaná úřední deska. 

Stránky jsou vybaveny kontaktní formulářem, díky kterému mohou občané kontaktovat MR 

Jizera. Dotazy budou přesměrovány do e-mailové schránky obce Paceřice ze stávajícího e-mailu 

info@mr-jizera.cz, který nikdo nepřijímá. 

Předseda svazku požádal členské obce, aby na webové stránky svých obcí vložily odkaz na 

webové stránky mikroregionu. 

 

10/  Usnesení 

Účast 12 členských obcí  

Členská schůze schvaluje:                                                                                            

a) celoroční hospodaření Mikroregionu Jizera a závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 

2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizera za rok 2014, a 

to  bez výhrad                                                               (13 hlasů ano) 

b) vyřazení majetku vedeného na položce 041 nedokončený DNM v celkové hodnotě 

347 480,- Kč jako zmařenou investici                           (13 hlasů ano) 

 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- Schválenou účetní závěrku za rok 2014 

 

 

Členská schůze neschvaluje: 

                            žádný bod programu 

 

 

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

Mgr. Iva Havlíková            Ing. Tomáš Stojanovski    Ing. Václav Sodomka                                                          

       ověřovatel           ověřovatel                                            předseda 

 

 

11/ Závěr 

Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19:00 hod. Další členská schůze MR 

Jizera se uskuteční dne 8. září 2015 od 17:00 hod. na obecním úřadě ve Žďárku. 

       

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 

              mobil: +420605775053  

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

mailto:info@mr-jizera.cz


 

 

 

 

 


