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   ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 2/2018 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 24. dubna 2018 od 17,00 hod. v Příšovicích, v DPS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jmenováni Ing. Karel Bičík a Jaroslav Červa (jednohlasně 9 hlasy schváleno). 

 

Program:  

Program 

1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/ Příprava akce: Pojďte si hrát 

3/ GDPR – výsledek výběrového řízení, postup prací 

4/ Informace o výstupech ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku 

5/ Realizace akce: Oprava místních komunikací v MR JIZERA 

6/ Vyhlášené dotace pro obce 

7/  Diskuse  

8/ Usnesení 

9/ Závěr 

  

Program zasedání byl schválen 9 hlasy. 

 

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku. 

    - splněno 

 

,,Pojďme si hrát“ - Poradce osloví  MŠ, zda se akce zúčastní, provede objednání autobusů na 

základě počtu přihlášených dětí,  po dohodě s Městem Turnov zvolí jednu MŠ z Turnova, která 

se akce zúčastní a zajistí tisk pamětních listů pro děti. 

Předseda svazku zajistí drobnou sladkou odměnu pro děti v max. výši 20,- Kč/dítě a kelímky na 

pití. 

    - postupně plněno 

 

Poradkyně zpracuje na základě předložených podkladů žádost o dotaci pro integrovaný projekt 

z POV Libereckého kraje a předloží ji předsedovi k podpisu. 

    - splněno 

 

Poradce do 30 dnů odešle členským obcím informaci o schváleném rozpočtovém opatření a 

předseda svazku zajistí zveřejnění rozpočtového opatření na webových stránkách svazku. 

    - splněno 

 

2/ Příprava akce: Pojďte si hrát 

Termín na konání akce: 25.5.2018, zástupci obcí se dostaví od 7,30 – 7,45 hodin. 

Místo konání: Pěnčín 

S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce. 

Akce se nezúčastní MŠ Turnov – Dřevěnka. 

Počet stanovišť 12  pro 231 dětí. 

Se zajištění disciplín pomohou žáci základní školy s Mgr. Havlíkovou.  
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ÚKOLY: 

Předseda svazku zajistí drobnou sladkou odměnu pro děti v max. výši 20,- Kč/dítě a kelímky na 

pití. Poradkyně zajistí pamětní listy. 

 

 

3/ GDPR – výsledek výběrového řízení, postup prací 

Výsledek hodnocení nabídek: 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil:  

Obchodní firma: Gepard services s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 06583342 

 

Nabídková cena za část a): 310 800,- Kč  

Nabídková cena za část b): 897 120,- Kč  

Nabídková cena celkem za části a) a b) 1 207 920,- Kč. Účastník není plátce DPH. 

 

2.pořadí  

Obchodní firma: BDO Advisory s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Karolinská 661/4, 186 00 Praha  - Karlín 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 27244784 

 

Nabídková cena za část a): 369 050,- Kč včetně DPH 

Nabídková cena za část b): 1 097 712,- Kč včetně DPH 

Nabídková cena celkem za části a) a b) 1 466 762,- Kč včetně DPH 

 

3.pořadí  

Obchodní firma: Holubová advokáti s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Za Poříčskou branou 365/21, 186 00 Praha - Karlín 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 24686727 

 

Nabídková cena za část a): 368 445,- Kč včetně DPH 

Nabídková cena za část b): 1 219 680,- Kč včetně DPH 

Nabídková cena celkem za části a) a b) 1 588 125,- Kč včetně DPH 

 

4. pořadí 

Obchodní firma: VATAK spol. s r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: U Dolní 895/6, 460 01 Liberec  

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 25413996 

 

Nabídková cena za část a): 810 700,- Kč včetně DPH 

Nabídková cena za část b): 987 360,- Kč včetně DPH 

Nabídková cena celkem za části a) a b) 1 798 060,- Kč včetně DPH 
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5. pořadí 

Obchodní firma: RS Semily s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Tyršova 457, 513 01 Semily 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 27463753 

 

Nabídková cena za část a): 609 840,- Kč včetně DPH 

Nabídková cena za část b): 1 219 680,- Kč včetně DPH 

Nabídková cena celkem za části a) a b) 1 829 520,- Kč včetně DPH 

 

Vybraný dodavatel odmítl uzavřít smlouvy o poskytnutí služby se zadavateli. Hodnotící komisí 

bylo provedeno dodatečné posouzení nabídky dodavatele BDO Advisory s.r.o., který se umístil 

druhý v pořadí. Následně byly uzavřeny s tímto dodavatelem smluvní vztahy. 

 

Do 25.5.2018 musí být zpracovány analýzy a zajištěno proškolení osob, dále musí být na 

webové stránky obce k povinně zveřejňovaným informacím doplněno jméno pověřence. 

 

ÚKOLY: Bude odeslán dopis společnosti BDO Advisory s.r.o., ve kterém bude požadováno, 

aby dodavatel plnit požadavky uvedené ve smluvním ujednání a nabídce předložené v rámci 

VZMR. 

 

Obce dále požadují řešit zastupitelnost zmocněnce v případě jeho nepřítomnosti (dovolená, 

nemoc, atd.) 

 

4/ Informace o výstupech ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku 

Dne 28.2.2018 proběhlo přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017, ze kterého byla 

vypracována Zpráva. 

Závěr: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

ÚKOLY: Účetní připraví závěrečný účet ke zveřejnění. 

 

5/ Realizace akce: Oprava místních komunikací v MR JIZERA 

- 90% udělené dotace bylo již z Libereckého kraje poskytnuto  

Zbývá dokončit plnění v obci Lažany s termínem dokončení do 29.6.2018, následně bude 

předloženo závěrečné vyhodnocení poskytovateli dotace. 

ÚKOLY: Obce zašlou poradkyni fotografie provedeného plnění. 

 

 

6/ Vyhlášené dotace pro obce 

Operační program Zaměstnanost – výzva č. 080 

https://www.esfcr.cz/vyzva-080-opz 

budou  podporovány tyto aktivity: 

• Podpora řízení kvality 

•Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů 

•Podpora procesního řízení v organizaci 

•Nástroje komunikace s veřejností 

 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   15. 6. 2018,  16:00 hodin 
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Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24 měsíců 

Min. výše celkových způsobilých nákladů 1,0 mil. Kč 

Dotace 85% 

 

7/  Diskuse  

Požadavky obcí na vhodné finanční nástroje: 

Svijany – oprava MK, chodník, oprava opony 

Sychrov – oprava mostů 

Pěnčín – národní program dešťovka pro obyvatele obcí 

7. září 2017 odstartovalo druhé kolo dotačního programu Dešťovka.Vlastníci a stavebníci 

rodinných a bytových domů mají příležitost získat až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s 

dešťovou a odpadní vodou. 

www.dotacedestovka.cz 

 

Sychrov - Oprava hasičských zbrojnic 

MINISTERSTVO VNITRA -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky vyhlásí dne 30.4.2018 výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu 

„Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019 : 

Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky – výše dotace až 70%, maximálně 

2,5 mil. Kč 

Pořízení nového dopravního automobilu – výše dotace až 70%, maximálně 450 tis. Kč 

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – výše dotace až 50% nákladů akce, minimálně 

450tis.Kč, maximálně 4,5 mil. Kč 

Příjem žádostí do 30.6.2018 

Kontejnerové stání 

Dotační  fond Libereckého kraje, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich 

opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů 

 

Ohrazenice – úřední desky 

Operační program Zaměstnanost – výzva č. 080, viz. bod 6. zápisu 

 

Ing. Sodomka – nabídka služeb v oblasti poskytování BOZP a PO 

Předseda předložil členským obcím nabídku v listinné podobě. 

Bližší informace na www.dct-sro.cz 

 

Jaroslav Červa – problematika parkování v Turnově v době pohřbů 

Upozorňuje na velice omezenou kapacitu parkovacích míst pro obřadní síň v Turnově, bylo by 

vhodné pro daný účel vymezit prostor příjezdové cesty, pokud to nekoliduje např. s požárními či 

jinými bezpečnostními předpisy. 

Poradce – navržení udělení dotace na akci: Zvyšování kvality života v MR JIZERA 

Projektu se budou účastnit  obce Svijany, Sychrov, Pěnčín, Příšovice, Ždárek, Kobyly 

Celkové předpokládané náklady: 2 000 000,- Kč 

http://www.hzscr.cz/soubor/vyzva-v1-2019-cas-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyzva-v2-2019-da-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyzva-v3-2019-stavba-pdf.aspx
http://www.dct-sro.cz/
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Navržená dotace  1 000 000,- Kč 

Rozsah akce:   

Pěnčín - rekonstrukce a rozšíření chodníku včetně jeho odvodnění. Nový povrch chodníku bude 

zhotoven ze zámkové dlažby. Celkem bude opraveno 98 m2 chodníku.   

                                                                                                                                              

Příšovice - výměna střešní krytiny budovy obecního úřadu včetně oplechování a okapů. Celkem 

bude opraveno 260 m2 střešní krytiny na budově OÚ.                                                                                                                                                                                                                             

 

Svijany - oprava krytu místní komunikace asfaltovým betonem na p.p.č. 106/16 v k.ú. Svijany. 

Celkem bude opraveno 415 m2 místní komunikace                                                                                                                                                                                 

 

Kobyly - oprava chodníku na ploše 145 m2. Nový povrch chodníku bude zhotoven ze zámkové 

dlažby.                                                                                                                                                                    

 

Sychrov - rekonstrukce oplocení hřbitova (náhrada drátěného plotu za zeď) o celkové délce 18,8 

m.                                                                                                                                                                               

 

Žďárek - oprava střešní krytiny budovy obecního úřadu. Celkem bude opraveno 176 m2 střešní 

krytiny na budově OÚ. 

 

Zastupitelstvo Libereckého kraje proběhne na konci května, kde dotace ne/bude schválena. 

 

ÚKOLY: 

Obce, které se účastní projektu, zašlou do 25.5.2018 poradkyni podklady k zahájení výběrového 

řízení, tj. slepé a oceněné rozpočty v aktuální cenové úrovni, pro stanovení předpokládané ceny a 

pro ocenění ve výběrovém řízení, kontakty na potencionální dodavatele. 

 

 

8/  Usnesení 

Účast 9  členských obcí   

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- navržení udělení dotace na akci: Zvyšování kvality života v MR JIZERA 

- závěr ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku 

 

 

 

 

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

Ing. Karel Bičík    Jaroslav Červa   Ing. Václav Sodomka                                                          

        ověřovatel        ověřovatel                                            předseda 

 

9/ Závěr 

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

Jizera se uskuteční dne 12.6.2018  hod. v obci Kobyly na obecním úřadě. 

  

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová



 

 

 

 

 


