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   ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 4/2017 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 12. září 2017 od 17,00 hod. na obecním úřadě na Sychrově 

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

Přítomni: viz. presenční listina 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jmenováni pan Ing. Karel Bičík a paní Jaroslava Kvapilová (jednohlasně 10 hlasy schváleno). 

 

Program:  

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/ Udělená dotace na akci: Oprava místních komunikací v MR JIZERA – výsledek  

    výběrového řízení, schválení smluvních vztahů s dodavateli, uzavření veřejnoprávních  

     smluv s členskými obcemi 

3/ Příprava rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu 2019-2021 

4/ Nákup kompostérů – uzavření smlouvy na administraci projektu, vyúčtování dotace 

5/ Rozpočtové opatření č. 3/2017 

6/  Diskuse  

7/  Usnesení 

8 / Závěr 

 

Program zasedání byl schválen 10 hlasy. 

 

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

Zástupci obcí neprodleně předloží dle § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění 

závěrečný účet MR Jizera za rok 2016 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být 

zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí. 

Poradce zveřejní schválený závěrečný účet na webových stránkách mikroregionu a členské obce 

zveřejní na úředních deskách svých obcí odkaz, kde schválený závěrečný účet včetně příloh je 

zveřejněn a kde je k nahlédnutí v listinné podobě. Doba zveřejnění – do schválení závěrečného 

účtu za rok 2017, tj. do 06/2018. 

 

Vyvěšený závěrečný účet dodaly k archivaci obce: Pěnčín, Přepeře, Turnov, Vlastibořice, Čtveřín, 

Lažany, Žďárek, Svijany, Svijanský Újezd, Sychrov, Kobyly, Radimovice 

 

Dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., vloží obce veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace 

Mikroregionu na zajištění vlastních zdrojů nákup kompostérů, na úřední desku obce do 30 dnů 

od podpisu této Smlouvy. Smlouva musí být zveřejněna min. po dobu 3 let od data zveřejnění. 

      - splněno 

 

Předseda vloží oboustranně podepsanou kupní smlouvu na nákup kompostérů na profil 

zadavatele a do registru smluv.                    - splněno 

 

V případě udělení dotace na projekt ,,Oprava místních komunikací v MR JIZERA“ bude obcím 

předána žádost o individuální dotaci ve výši 100% předpokládaných zdrojů – obce do konce 

srpna schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní na úřední desce obce v souladu se 

zákonem č. 250/2000 Sb. (pro schválení dotace mikroregionu tj. veřejnoprávní smlouvy musí mít 

obce schválené rozpočtové opatření), poradkyni obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění.  

       - splněno 
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2/  Udělená dotace na akci: Oprava místních komunikací v MR JIZERA – výsledek  

     výběrového řízení, schválení smluvních vztahů s dodavateli, uzavření veřejnoprávních  

     smluv s členskými obcemi 

 

Dne 18.8.2017 proběhlo v Paceřicích otevírání obálek na veřejnou zakázku ,,Oprava místních 

komunikací v MR JIZERA“.  

Hodnotící komise ve složení Ing. Václav Sodomka, Mgr. Dagmar Šrytrová a Ing. František 

Drbohlav sestavila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny včetně DPH s tímto výsledkem: 

Část a) 

Obec Svijanský Újezd 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: STREET s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 24663310 

Nabídková cena: 241 395,- Kč včetně DPH 

 

Část b) 

Obec Sychrov 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: STYLSTAV Liberec s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Dlouhá 55, 463 12 Liberec 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 25426541 

Nabídková cena: 414 665,- Kč včetně DPH 

 

Část c) 

Obec Kobyly 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: STREET s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 24663310 

Nabídková cena: 241 395,- Kč včetně DPH 

 

Část d) 

Obec Paceřice 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: STREET s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 24663310 

Nabídková cena: 114 345,- Kč včetně DPH 
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Část e) 

Obec Pěnčín 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: STREET s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 24663310 

Nabídková cena: 208 302,- Kč včetně DPH 

 

Část f) 

Obec Radimovice 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: STREET s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 24663310 

Nabídková cena: 141 124,50 Kč včetně DPH 

 

Část g) 

Obec Žďárek 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: ASANO, spol. s r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 25017381 

Nabídková cena: 126 082,- Kč včetně DPH 

 

Část h) 

Obec Lažany 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

Právní forma: akciová společnost 

IČ: 45274924 

Nabídková cena: 476 619,- Kč včetně DPH 

 

Část i) 

Obec Příšovice 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

Právní forma: akciová společnost 

IČ: 45274924 

Nabídková cena: 305 646,- Kč včetně DPH 
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Část j) 

Obec Svijany 

1.pořadí  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: Oprava komunikací Zoubek, s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Na Valech 1031, 289 12 Sadská 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 24838861 

Nabídková cena: 274 540,- Kč včetně DPH 

 

S dodavateli, kteří předložili ekonomicky nejvýhodnější nabídku, uzavře předseda svazku 

smluvní vztah. Smluvní vztahy budou uzavřeny na každou část veřejné zakázky zvlášť. 

Starostové členským obcí smlouvy o dílo odsouhlasili. 

 

Smlouvy s dodavateli mohou být uzavřeny poté, co je s členskou obcí uzavřena veřejnoprávní 

smlouva na poskytnutí individuální dotace ve výši 100% nákladů na realizaci. 

Doposud byly uzavřeny tyto smlouvy se všem obcemi kromě obcí Pěnčín a Svijany.  

 

Svazek je připraven předložit Libereckému kraji všechny potřebné doklady k vyhotovení 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Průběh realizace 

a) po uzavření smluvních vztahů poradkyně zveřejní smlouvy v registru smluv 

b) na základě smluvních vztahů, které členské obce obdržely, proběhne realizace v termínech 

uvedených v SoD 

c) v případě, že by se vyskytly vícepráce či méněpráce či by nebyl dodržen závazný termín 

plnění, je členská obce povinna kontaktovat poradkyni a předsedu svazku 

d) poradkyně připraví pro všechny členské obce předávací protokoly, členské obce zajistí podpisy 

tohoto protokolu s dodavatelem, po podpisu členskou obcí připojí svůj podpis předseda svazku 

e) členské obce odpovídají za splnění min. technických parametrů, které uvedly do žádosti o 

dotaci. 

 

ÚKOLY:  

Po obdržení informace o udělení dotace poradkyně zajistí odeslání všech potřebných podkladů 

pro uzavření smlouvy s LBC krajem. 

3/ Příprava rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu 2019-2021 

Členské příspěvky členských obcí budou činit 15 000,- Kč a Města Turnova 45 000,- Kč. Tyto 

příspěvky budou využity na úhradu vedení účetnictví, za  software pro vedení účetnictví, 

poplatky za vedení účtu, poradenskou činnost, DPP předseda svazku, atd.) 

Do příjmů a výdajů bude vloženo 100 000,-  Kč (doplatek 10% dotace z Libereckého kraje)  

Dále bude rozpočet v r. 2018 počítat z vratkami obcím na základě uzavřených veřejnoprávních 

smluv na kompostéry a opravu MK. 

Návrh rozpočtu připraví paní účetní. 
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Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů musí být Návrh rozpočtu svazku obcí MR Jizera na rok 2018 vyvěšen po dobu 15 dnů na 

úředních deskách členských obcí. 

 

ÚKOLY:  

Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2018 dá částku (členský příspěvek) 15.000,- 

Kč na Mikroregion Jizera, Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný rozpočet 

k vyvěšení.  

 

Dále byl předložen Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 je zpracovaný dle § 3 zák. č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

-  členské obce k němu nemají výhrady, návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude také řádně 

zveřejněn na úředních deskách členských obcí 

 

 

4/ Nákup kompostérů – uzavření smlouvy na administraci projektu, vyúčtování dotace 

Předání kompostérů občanům již proběhlo ve všech zúčastněných obcích. V současné době 

probíhá předávání smluv o výpůjčce mezi občany a mikroregionem předsedovi svazku. 

 

Obcím bylo předsedou svazku předloženo vyúčtování způsobilých a nezpůsobilých výdajů, které 

se k projektu váží a jejich rozúčtování mezi obce podílející se na projektu. 

Předseda svazku uzavře smluvní vztah s Ing. Janem Čáslavským na administraci celého projektu 

v částce 20 000,- včetně DPH. Částka obsahuje cenu za zpracování žádosti o proplacení a všech 

monitorovacích zpráv během doby udržitelnosti (5 let). 

 

5/ Rozpočtové opatření č. 3/2017 

Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2017 (příloha zápisu).  

Členské obce k němu nemají výhrady. 

 

6/  Diskuse  

Ing. Václav Sodomka 

- auditorem mikroregionu se stal Ing. Jiří Heršálek 

- předseda svazku informoval obce o projektu Paceřic, výstavba ČOV pro jednotlivé objekty 

- návrh na zvýšení odměny paní Hrazdirové za vedení účetnictví mikroregionu – v rámci každého 

projektu realizovaného mikroregionem s dotací bude s paní Hrazdirovou uzavřena DPP ve výši 

5 000,- Kč. Tato částka bude vždy rozpočítána mezi obce účastnící se daného projektu. Dohody o 

provedení práce budou s paní Hrazdirovou uzavřeny i na momentálně probíhající projekty (nákup 

kompostérů a oprava místních komunikací). 

 

Mgr. Dagmar Šrytrová 

- špatná zkušenost se společností Geo Data, s.r.o. na zpracování pasportu místních komunikací – 

pasport nebyl dodán v řádném termínu 
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7/  Usnesení 

Účast 10 členských obcí   

Členská schůze schvaluje:                                                                                            

a) Uzavření smluv o dílo s vybranými dodavateli na projekt ,,Oprava místních komunikací v MR 

JIZERA        

• Smlouva na plnění v obci Svijanský Újezd bude uzavřena s dodavatelem 

STREET s.r.o., IČ: 24663310 

• Smlouva na plnění v obci Sychrov bude uzavřena s dodavatelem 

STYLSTAV Liberec s.r.o., IČ: 25426541 

• Smlouva na plnění v obci Kobyly bude uzavřena s dodavatelem STREET 

s.r.o., IČ: 24663310 

• Smlouva na plnění v obci Paceřice bude uzavřena s dodavatelem STREET 

s.r.o., IČ: 24663310 

• Smlouva na plnění v obci Pěnčín bude uzavřena s dodavatelem STREET 

s.r.o., IČ: 24663310 

• Smlouva na plnění v obci Radimovice bude uzavřena s dodavatelem 

STREET s.r.o., IČ: 24663310 

• Smlouva na plnění v obci Žďárek bude uzavřena s dodavatelem ASANO, 

spol. s r.o., IČ: 25017381 

• Smlouva na plnění v obci Lažany bude uzavřena s dodavatelem 

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924 

• Smlouva na plnění v obci Příšovice bude uzavřena s dodavatelem 

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924 

• Smlouva na plnění v obci Svijany bude uzavřena s dodavatelem Oprava 

komunikací Zoubek, a.s., IČ: 24838861 

          (10 hlasů ano) 

b) Uzavření smluvního vztahu s panem Ing. Janem Čáslavským ve výši 20 000,- Kč  na 

administraci projektu            (8 hlasů ano, 2 zdržel se) 

b) Rozpočtové opatření č. 3/2017                                                        (10 hlasů ano) 

c) Uzavření DPP s paní Hrazdirovou na vedení účetnictví – za každý realizovaný dotační projekt 

5 000,- Kč 

                                                                                                  (9 hlasů ano, 1 zdržel se) 

Členská schůze bere na vědomí: 

- návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021. 

- průběh realizace projektu Oprava místních komunikací v MR JIZERA 2017 

 

Členská schůze neschvaluje: 

 - žádný bod jednání 

 

 

 

 

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

Ing. Karel Bičík         Jaroslava Kvapilová  Ing. Václav Sodomka                                                          

        ověřovatel             ověřovatel                                            předseda 
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8/ Závěr 

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

Jizera se uskuteční dne 28.11.2017 od 17:00 hod. v Radimovicích ve víceúčelové budově. 

  

 

 

 

 

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 

              mobil: +420605775053  

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



 

 

 

 

 


