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ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 10.11.2015 od 17,00 hod. ve víceúčelové budově v Radimovicích  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: viz. presenční listina 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jednohlasně 12 hlasy schváleni paní Jaroslava Kvapilová a Ing. František Drbohlav. 

 

Program:  
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2015 

3/ Volba revizní komise a volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky 

4/  Schválení vyrovnaného rozpočtu MR  na rok 2016 

5/  Schválení rozpočtového výhledu na roky 2017-2019 

6/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2015 

7/ Vedení účetnictví v roce 2016 

8/  Dotace Libereckého kraje, POV – informace 

9/ Změna stanov svazku– konečné projednání 

10/  Diskuse  

11/  Usnesení 

12/  Závěr 

  

Program zasedání byl schválen 12 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  

 

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

Svijany, Pěnčín, Radimovice, Kobyly, Vlastibořice, Ohrazenice, Lažany 

 

Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2016 dá částku 15.000,- Kč na Mikroregion 

Jizera, Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný rozpočet k vyvěšení.  

     -    splněno 

 

2/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2015 

Dne 20.11.2014 bylo členskou schůzí schváleno jmenování  inventarizační komise ve složení: 

Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Červa - starosta Obce Kobyly 

Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov 

    Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek 

 

Předseda svazku  stanovuje plán inventur s platností od 1.12.2015 do 19.1.2016. 

Členské obce tento plán projednaly a souhlasí s obsahem. 
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3/ Volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky 

Dne 20.11.2014 byly  zvoleni do orgánu pro schválení účetní závěrky tyto osoby:  

Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře 

Ing. Karel Bičík, bytem  Pěnčín 22, 463 45 Pěnčín 

Ing. Tomáš Stojanovski, bytem Svijany 98, 46346 Svijany 

 

Dle platných stanov dochází v každém roce k výměně jednoho člena. Z funkce člena orgánu pro 

schválení účetní závěrky je odvolán: 

Ing. Karel Bičík, bytem  Pěnčín 22, 463 45 Pěnčín 

 

Nově navržený člen orgánu pro schválení účetní závěrky: 

Ivana Laššová, bytem Příšovice 164, 463 46 Příšovice 

 

Nové složení orgánu pro schválení účetní závěrky: 

Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře 

Ivana Laššová, bytem Příšovice 164, 463 46 Příšovice 

Ing. Tomáš Stojanovski, bytem Svijany 98, 46346 Svijany 

 

Navržený člen s kandidaturou souhlasí. 

 

4/  Schválení vyrovnaného rozpočtu MR  na rok 2016  

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

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

úředních deskách  členských obcí včetně elektronických. Rozpočet nebyl po dobu 15 dnů vyvěšen 

na úřední desce obce Soběslavice. 

 

Rozpočet předložily obce: Ohrazenice, Sychrov, Žďárek, Turnov, Kobyly, Příšovice, Lažany, 

Čtveřín, Vlastibořice, Pěnčín, Radimovice, Sv. Újezd, Přepeře, Paceřice 

 

Vzhledem k tomu, že nejsou splněny zákonné náležitosti, není možné přistoupit ke schválení 

rozpočtu a je nutné schválit pravidla rozpočtového provizoria v platností od 1.1.2016 do 

schválení rozpočtu.  

 

Ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, členská schůze Mikroregionu Jizera schvaluje pravidla rozpočtového 

provizoria. 

 

Pravidly rozpočtového provizoria se rozpočtové hospodaření Mikroregionu Jizera řídí v době, 

nebyl-li rozpočet mikroregionu schválen členskou schůzí mikroregionu před 1. lednem 

rozpočtového roku do data schválení řádného rozpočtu takto: 

 

Není-li členskou schůzí Mikroregionu Jizera rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového 

roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době od prvního dne rozpočtového roku do data schválení 

řádného rozpočtu objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. 

Výdaje rozpočtu mikroregionu se uvolňují jednotlivým kapitolám rozpočtu do výše 1/12 celkové 

roční částky v každém měsíčním období rozpočtového provizoria. 
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Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

5/  Schválení rozpočtového výhledu na roky 2017-2019 

Dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl 

předložen ke schválení rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019 (rozpočtový výhled je přílohou 

zápisu). 

Vše je zahrnuto do nedaňových příjmů. 

 

6/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2015 

Členská schůze schválila dne 20.11.2014 revizní komisi ve složení:  

Ing. Tomáš Stojanovski, bytem Svijany 98, 463 46 Svijany,  

Ing. Karel Bičík, bytem Pěnčín 22, 463 45 Pěnčín, 

Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře 

Členové revizní komise byli zvoleni s mandátem na roky 2015 – 2016. 

 

Revizní komise předložila zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2015 ze dne 

4.11.2015. 

Poradkyně přítomným přečetla zprávu z kontroly a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny 

nedostatky. 

Originál „Zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2015“ bude uložen ve složce 

svazku. 

 

ÚKOLY: 

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. 

 

7/ Vedení účetnictví v roce 2016 

Mikroregion je dle platných Stanov povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou 

způsobilou. V roce 2016 je předkládán návrh na uzavření dohody o provedení práce s paní 

Gabrielou Hrazdirovou na vedení účetnictví MR, zpracování měsíčních uzávěrek a roční účetní 

závěrky v částce 10 000,- Kč za 70 hodin práce. Částka bude uhrazena z prostředků 

mikroregionu a bude splatná ve 2 splátkách k 30.6.2016 – 5000,- Kč, k 31.12.2016 - 5000,- Kč.  

 

8/  Dotace Libereckého kraje, POV – informace  

Dne 10.11.2015 zasedá výbor hospodářského a regionálního rozvoje, který bude hodnotit 

jednotlivé žádosti o dotaci na navrhovat přidělení podpory. 

Obce budou informovány o udělení či neudělení podpory. 

 

9/ Změna stanov svazku – konečné projednání 

Obcím byly opakovaně předloženy doplněné Stanovy dle požadavků členských obcí. Vzhledem 

k tomu, že již všechny požadavky obcí byly zapracovány, je možné Stanovy schválit. 

 

Částečně došlo i ke změně předmětu činnosti, proto je změna zapracována i v zakladatelské 

smlouvě. 
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ÚKOLY: Poradce předá předsedovi potřebný počet výtisků. Členské obce podepíší výtisky 

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

 

10/  Diskuse  

Poradce – uzavření Dohody o provedení práce s předsedou svazku 

Předsedovi svazku každoročně náleží roční odměna v celkové částce 60 000,- Kč dle rozhodnutí 

členské schůze. S předsedou svazku bude z tohoto důvodu uzavřena DPP s účinností od 1.1.2016 

do 31.12.2016. 

ÚKOLY: Poradce zajistí uzavření DPP s ing. Sodomkou.  

 

Poradce – rozpočtové opatření č. 1/2015 

Poradkyně předložila vyrovnané rozpočtové opatření 1/2015, kde dochází k ponížení příjmů od 

obcí na skutečnost a tím musí být poníženy i výdaje – celková částka 43 952,- Kč. 

Obce nemají výhrady ke schválení rozpočtového opatření. 

 

Poradce – Pasporty MK a DZ 

Primárním cílem projektu SMO bylo pořízení pasportů místních komunikací a pasportů 

dopravního značení pro všechny obce SO ORP Turnov. Tohoto cíle je možné dosáhnout 

zvýšením informovanosti o zákonné povinnosti vést uvedené pasporty.  Všechny členské obce 

(mimo Turnova) se dohodly, že by tento manuál potřebovali a společně zainvestovaly. 

 Tento manuál sloužící obecním úřadům bude popisovat vztah obce, dotčených orgánů státní 

správy. Dále zde bude na příkladech znázorněn proces pořízení, schválení a následné manipulace 

s pasporty, který povede obce k pořízení kvalitního a funkčního pasportu místních komunikací a 

dopravního značení. Nedílnou součástí manuálu budou informace, jak postupovat vůči zhotoviteli 

pasportu, jaké požadavky a aspekty mají být v pasportech zaneseny a obsaženy tak, aby byl plně 

funkční. Dále bude metodika zahrnovat činnosti po schválení pasportů, tj. doplňování pasportů na 

základě stanovení dopravního značení atd.  

 

ÚKOLY: Poradce po dohodě s ostatními obcemi ORP Turnov zajistí nabídky potencionálních 

zpracovatelů tohoto manuálu a předloží cenové nabídky k posouzení. 

 

Poradce – vypsané podpory 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

- Podpora územně plánovacích dokumentací 

 - na jeden územní plán je stanovena podpora max. 80% uznatelných nákladů, nejvýše  

 400 000,- Kč 

            - obec nesmí mít žádný územní plán, nebo jeho platnost končí 31.12.2020 

 

- Program obnova a rozvoje venkova 

Dotační titul 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

 - příjemce podpory – obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou 

 stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 nebo se umístila na 1. – 3. místě 

 v celostátním kole soutěže 

 - poskytovaná výše dotace – do 80% uznatelných nákladů 
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Dotační titul 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 

 - budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž 

 výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou 

 podílet) 

 - příjemce podpory – obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí 

 - poskytovaná výše dotace – do 70% uznatelných nákladů, min. 50 000,- Kč, max. 

 400 000,- Kč 

Dotační titul 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

 - budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na prezentaci úspěšných 

 projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě 

 projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce a odborného 

 vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj  venkova. 

 - příjemce podpory - obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí 

 - poskytovaná výše dotace – do 70% uznatelných nákladů, max. 200 000,- Kč 

Dotační titul 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

 - budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících 

 se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku 

 obce. -předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb. 

 - příjemce podpory - obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí 

 - poskytovaná výše dotace – do 70% uznatelných nákladů, min. 40 000,- Kč, max. 

 300 000,- Kč 

Dotační titul 5 – Podpora obnovy místních komunikací 

- budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a 

příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, tzn. všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné 

pruhy,  parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace 

vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, 

propustky,… 

- příjemce podpory - obec do 3 000 obyvatel 

- poskytovaná výše dotace – 50% uznatelných nákladů, min. 100 000,- Kč, max. 1 000 000,- Kč 

 

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a 

obecních úřadů 

 - příjemcem dotace je obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů  byly 

 schválený Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

 - podpora je poskytována až do výše 50% skutečně vynaložených nákladů v daném roce 

 - DT 1 – Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou 

 - DT 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů 

 

Žádosti o dotaci z výše uvedených programů MMR je možné podávat do 15.1.2016. 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Program Nové Technologie 

 - příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti  zaměřené na 

 výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic,.. 

 - max. příspěvek 75% uznatelných nákladů 

 - termín pro podání žádostí je 1.2.2016 
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Program Cyklostezky 

 - příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 

 - max. příspěvek 85% uznatelných nákladů 

 - termín pro podání žádostí je 20.1.2016 

Program Bezpečnost 

 - příspěvky na naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 

 zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu 

 - max. příspěvek 85% uznatelných nákladů 

 - termín pro podání žádostí je 15.1.2016 

 

Poradce –koordinační skupina Doprava – SMO 

V lednu 2016 má mikroregion pozvat zástupce ORP Turnov na jednání v rámci koordinační 

skupiny k tématu Doprava. Termín setkání stanové předseda v lednu 2016. 

 

Předseda svazku  - informace 

Předseda svazku předložil členským obcím Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření 

Mikroregionu Jizera. V hospodaření mikroregionu nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

 

Z magistrátu města Liberec byla doručena písemná žádost o finanční příspěvek na žáky 

základních škol, studujících v Liberci. Příspěvek je dobrovolný, na žádost není potřeba reagovat. 

 

Předseda svazku se zúčastnil prezentace softwaru, který umožní každé obci vytvořit strategický 

materiál Program rozvoje obce. Software je zdarma k dispozici na webových stránkách 

www.obcepro.cz. 

Software byl presentován v rámci projektu:Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových 

dokumentů obcí as projektu: Podpora strategického řízení rozvoje obcí. 

 

Ing. Karel Bičík - informace  

Pozvánka na 2. ročník akce ,,Česko zpívá koledy“, která se uskuteční dne 9.12.2015 od 18:00 

hod. v kulturní domě v Pěnčíně. Na akci vystoupí Cimbálová muzika Dušana Kotlára. 

 

 

11/  Usnesení 

Účast 12 členských obcí  

Členská schůze schvaluje:                                                                                            

a) nového člena orgánu pro schválení účetní závěrky:  

 Ivana Laššová, bytem Příšovice 164, 463 46 Příšovice  (12 hlasů ano) 

b) Pravidla rozpočtového provizoria                                                      (12 hlasů ano) 

c) rozpočtový výhled Mikroregion Jizera  na roky 2017 – 2019            (12 hlasů ano) 

d) uzavření Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce  

2016 s paní Hrazdirovou v částce 10 000,- Kč za 70 hodin práce            (12 hlasů ano)                

e) Stanovy  MIKROREGIONU JIZERA  a změnu Zakladatelské smlouvy                         

                                                                                                                 (12 hlasů ano)   

f) uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Sodomkou na rok 2016  

na řízení mikroregionu                                                           (11 hlasů ano, 1 se zdržel)        

g) rozpočtové opatření č. 1/2015                                                               (12 hlasů ano)                          

  

http://www.obcepro.cz/
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Členská schůze bere na vědomí: 

            - Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2015 

 

Členská schůze neschvaluje: 

 - žádný bod jednání 

 

 

 

 

 

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

Jaroslava Kvapilová  Ing. František Drbohlav         Ing. Václav Sodomka                                                          

       ověřovatel            ověřovatel                                            předseda 

 

 

 

12/ Závěr 

Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,10 hod. Další členská schůze MR 

Jizera se uskuteční dne 26.1.2016 od 17:00 hod. v kulturním domě v Pěnčíně. 

       

 

 

 

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 

              mobil: +420605775053  

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



 

 

 

 

 


