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   ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 4/2018 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 4. září 2018 od 17,00 hod. v restauraci V Chaloupkách ve Svijanském Újezdě 

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

Přítomni: dle presenční listiny 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byly 

jmenovány  Mgr. Dagmar Šrytrová a Jaroslava Kvapilová (jednohlasně 11 hlasy schváleno). 

 

Program:  

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/ Zvyšování kvality života v MR JIZERA – výsledek výběrového řízení, schválení uzavření 

smluv o  dílo, poskytnutí podkladů Libereckému kraji 

3/ Vyúčtování akce Oprava místních komunikací v MR JIZERA – veřejnoprávní smlouvy      

     uzavřené s členskými obcemi 

4/ Rozpočtové opatření č. 3/2018  

5/ Příprava rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022 

6/  Diskuse  

7/ Usnesení 

8/  Závěr 

  

Program zasedání byl schválen 11 hlasy. 

 

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

Oprava místních komunikací v MR JIZERA - Obce zašlou poradkyni fotografie provedeného 

plnění. 

    - splněno  

 

Obce, které se účastní projektu ,,Zvyšování kvality života v MR JIZERA“, 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. 

    - splněno 

 

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

závěrečný účet MR Jizera za rok 2017 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 zasedání MR. 

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 2018, tj. do 06/2019. 

    - splněno 

 

Zvyšování kvality života v MR JIZERA - obcím bude předána žádost o individuální dotaci ve 

výši 100 % předpokládaných zdrojů, obce do konce června schválí žádost a veřejnoprávní 

smlouvu, kterou zveřejní na úřední desku obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (pro 

schválení dotace pro mikroregion musí mít obce schválené rozpočtové opatření). 
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Datum podpisu smlouvy za obec okamžitě po podpisu zašlou poradkyni, aby mohla být smlouva 

uveřejněna v registru smluv. 

Dále obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění, výkaz výměr na plnění pro potřeby 

výběrového řízení a min. 3 elektronické kontakty na potencionální dodavatele. 

    - částečně splněno (veřejnoprávní smlouvu má schválenou pouze  

    Sychrov a Ždárek, fotografie nezaslala obec Pěnčín) 

 

2/ Zvyšování kvality života v MR JIZERA – výsledek výběrového řízení, schválení   

uzavření smluv o  dílo,  poskytnutí podkladů Libereckému kraji 

Na celé plnění proběhla 2 výběrová řízení: 

Dne 2.7.2018 proběhlo v Paceřicích otevírání nabídek na veřejnou zakázku ,, Oprava chodníku 

v MR JIZERA – obec Kobyly“.  

 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: PALESTAV CZ s.r.o. 

Adresa sídla/ místa podnikání: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 Žižkov 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 28914295 

Nabídková cena: 339 274,- Kč včetně DPH 

 

S vybraným dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo a zveřejněna v registru smluv. 

 

Dne 21.8.2018 proběhlo v Paceřicích otevírání nabídek na veřejnou zakázku ,, Zvyšování kvality 

života v MR JIZERA“.  

Hodnotící komise ve složení Ing. Václav Sodomka, Jaroslava Kvapilová a Ing. Petr Felkner 

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

 Část a) 

Pěnčín    

1. pořadí 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Identifikační údaje účastníka: 

Obchodní firma: Melichar Liberec s.r.o. 

Adresa sídla: Kateřinská 83, 460 14 Liberec 17 

IČ: 27260453 

Nabídková cena: 751 071,20 Kč včetně DPH 

 

Část b) 

Příšovice                                                                                                                                                                                                   

1. pořadí 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Obchodní firma: KLEIZ s.r.o. 

Adresa sídla: Dlouhá 55, 463 12 Liberec 25 

IČ: 62740792 

Nabídková cena: 520 849,00 Kč včetně DPH 

 

Část c) 

Svijany 

1. pořadí 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  
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Identifikační údaje účastníka: 

Obchodní firma: Melichar Liberec s.r.o. 

Adresa sídla: Kateřinská 83, 460 14 Liberec 17 

IČ: 27260453 

Nabídková cena:  1 041 252,17 Kč včetně DPH 

 

2. pořadí 

Identifikační údaje účastníka: 

Obchodní firma: Brabec Liberec s.r.o. 

Adresa sídla: Nádražní 93, 463 31 Chrastava 

IČ: 04556453 

Nabídková cena: 1 138 993,55 Kč včetně DPH 

 

Část d) 

Sychrov 

1. pořadí 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Identifikační údaje účastníka: 

Obchodní firma: D.stavby, s.r.o. 

Adresa sídla: Třtí 13, 463 44 Sychrov 

IČ: 28662482 

Nabídková cena: 397 548,10 Kč, dodavatel není plátce DPH 

 

2. pořadí 

Identifikační údaje účastníka: 

Obchodní firma: CMA Invent s.r.o. 

Adresa sídla: Tanvaldská 168, 463 11 Liberec 30 

IČ: 01726536 

Nabídková cena: 498 914,58 Kč včetně DPH 

 

3.pořadí 

Identifikační údaje účastníka: 

Obchodní firma: Petr Peníška  

Adresa sídla: Na srázu 296, 463 12 Liberec 25 

IČ: 13341901 

Nabídková cena: 517 247,00 Kč včetně DPH 

 

Část e) 

Žďárek                                                                                                                                                                                             

1. pořadí 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:  

Identifikační údaje účastníka: 

Obchodní firma: K + H s.r.o. 

Adresa sídla: Slunečná 530/4, 460 01 Liberec 

IČ: 62738259 

Nabídková cena: 330 110,00 Kč včetně DPH 

 

2. pořadí 

Identifikační údaje účastníka: 
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Obchodní firma: KLEIZ s.r.o. 

Adresa sídla: Dlouhá 55, 463 12 Liberec 25 

IČ: 62740792 

Nabídková cena: 358 845,00 Kč včetně DPH 

   

Smlouvy s vybranými dodavateli jsou předloženy k podpisu, vzhledem k tomu, že veřejnoprávní 

smlouvu má schválenou pouze obec Sychrov a Ždárek, může být uzavřena smlouva o dílo pouze 

s dodavateli v rámci těchto členských obcí. 

Smlouvy pro plnění Svijany, Příšovice, Pěnčín budou předsedou svazku podepsány až po 

schválení veřejnoprávních smluv na financování plnění členskými obcemi. 

 

ÚKOLY:  

Obce Žďárek zašle fotografie před zahájením plnění. 

 

3/ Vyúčtování akce Oprava místních komunikací v MR JIZERA – veřejnoprávní smlouvy      

     uzavřené s členskými obcemi 

Libereckému kraji bylo po ukončení opravy MK v Lažanech předloženo závěrečné vyúčtování.  

Poradkyně vystaví fakturu dle smlouvy na poradenskou činnost, po předání závěrečného 

vyhodnocení, na částku ve výši 15.520,- Kč. Po úhradě doplatku dotace na účet svazku, bude 

členským obcím předloženo vyúčtování uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Max. termín sjednaný 

ve veřejnoprávních smlouvách je do 31.12.2018. 

 

ÚKOLY: Obce si připraví rozpočtovou změnu na příjem prostředků po vyúčtování 

veřejnoprávní smlouvy, pokud již neměly účtovanou pohledávku za svazkem v rozpočtu. 

Poradkyně opětovně zašle tabulku vratky. 

 

4/ Rozpočtové opatření č. 3/2018  

Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2018 (příloha zápisu).  

Členské obce k němu nemají výhrady. 

 

5/ Příprava rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022 

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.) 

Návrh rozpočtu připraví paní účetní. 

 

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 2019 vyvěšen po dobu 15 dnů 

před schválením na úředních deskách členských obcí. 

 

ÚKOLY:  

Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2019 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 2020 – 2022. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2022 je zpracovaný dle § 3 zák. č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
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-  členské obce k němu nemají výhrady, návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude také řádně 

zveřejněn na úředních deskách členských obcí 

 

6/  Diskuse  

p. Kvapilová – dne 12. září 2018 se od 17,00 hod. koná znovuotevření prohlídkového okruhu 

,,Zlatý poklad“ na zámku Sychrov. Této události se zúčastní i místopředseda vlády Jan Hamáček, 

se kterým bude zároveň projednána problematika okresu Turnov. 

 

Ing. Sodomka – k projednání dalšího postupu v rámci tendru na nového společného dodavatele 

na svoz odpadů budou na některé z příštích zasedání pozváni zástupci společnosti ARCH 

consulting s.r.o. (www.obcejinak.cz) 

 

Požadavky obcí na vhodná dotační titul: 

Svijany -vrácení koryt do původního toku (meandrů) 

Program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III, písmeno c) 

Dotace 90% 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-

pred-povodnemi/ 

 

Pěnčín, Sychrov - požární nádrž 

Zdroj: 

Ministerstvo zemědělství – Program 129 290 -Podpora opatření na drobných vodních tocích a 

malých vodních nádrží 

Z dotace je možné financovat: 

1. Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za 

účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich 

technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem 

zvýšení zásob užitkové vody po obec, vytvoření zásob vody po případ hašení požárů 

apod. 

2. Výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení 

retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou 

se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých 

vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu 

předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob 

vody pro případ hašení požárů, apod. 

Žádosti jsou přijímány od 17.9.2018 – 15.1.2019 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-

vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/ 

 

Příšovice – cyklo + chodník  

Zdroj: 

Státní fond dopravní infrastruktury - Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování 

jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019 

Z dotace je možné financovat: 

• výstavba cyklistické stezky 

• oprava cyklistické stezky 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
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• zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo 

III. třídy kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.  

Stavební povolení s nabytím právní moci je nutné doložit do 15.2.2019 

 

• dotace ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů 

• žádosti se podávají do 15. listopadu 2018 

 

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování 

dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019 

Z dotace je možné financovat: 

Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

– oblast I 

• výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků; výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové 

úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované 

dopravy, atd.) podél autobusových zastávek 

• tato opatření lze realizovat podél silnic I., II., III. třídy anebo podél místních komunikací 

(mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících 

na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility 

pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin. 

• akce s věcnou orientací dle oblasti I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. 

Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél 

autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné 

dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy. 

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – oblast II 

• výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky; 

• výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které 

navazují na chodníky; 

• nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních 

podmínek (dále jen „TKP“) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: 

MD-OPK č. j. 9/2015–120–TN/3, ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015 se 

současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 341/07-

910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 a Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č. j. 49/2013-120-

TN/1 ze dne 30. 5. 2013, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce 

splňující podmínky vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“), s 

přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s 

doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením; 

• světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy 

ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 

398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu 

dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením; 

• úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku 

nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení 

komunikace, atd.); 

• světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené 

křižovatce (v souladu s TP 81, schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 122/2015-120-TN/2 

ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na dopravní 

význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s 

navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na 
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pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale 

svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217, schváleno MD ČR č. j. 

22/2012-120-STSP/1 ze dne 20. 1. 2012 s účinností od 1. 2. 2012); 

• měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze 

informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro 

zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů). 

• tato opatření lze realizovat podél silnic I., II., III. třídy anebo podél místních komunikací 

(mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících 

na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility 

pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin. 

• akce, zařazená dle věcné orientace do oblasti II, může obsahovat i větší počet 

samostatných úprav. 

  

• dotace ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů 

• žádosti se podávají do 15. listopadu 2018 

 

Mgr. Šrytrová – rozloučení s členskými obce 

 vzhledem k tomu, že paní starostka již nekandiduje do zastupitelstva obce, poděkovala 

členských obcím za dobrou spolupráci 

 

 

7/  Usnesení 

Účast 11 členských obcí   

a) Rozpočtové opatření č. 3/2018                                                        (11 hlasů ano) 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2022. 

- uzavření smluv s vybranými dodavateli na akci: Zvyšování kvality života v MR JIZERA na 

základě výsledků výběrového řízení 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Dagmar Šrytrová   Jaroslava Kvapilová   Ing. Václav Sodomka                                                          

         ověřovatel          ověřovatel                                            předseda 

 

8/ Závěr 

Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 18,45 hod. Další členská schůze MR Jizera 

se uskuteční dne 20.11.2018 od 17,00 hod. v obci Lažany v kulturním domě.



 

 

 

 

 


