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 ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 5/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 23. listopadu 2016 od 15,00 hod. na Městském úřadě v Turnově 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: viz. presenční listina 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jmenováni Ing. Karel Bičík a Ing. Luděk Sajdl (jednohlasně 12 hlasy schváleno). 

 

Program:  
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2016 

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

4/  Schválení vyrovnaného rozpočtu MR  na rok 2017 

5/  Schválení rozpočtového výhledu na roky 2018-2020 

6/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2016 

7/ Vedení účetnictví v roce 2017 

8/  Dotace pro obce na rok 2017 – MMR, MŠMT 

9/ Informace o podané žádosti o dotaci na projekt:  Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu 

Jizera 

10/ Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 – ZVA, schválení darovacích smluv 

11/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ – převod výstupů obcím 

12/ Rozpočtové opatření č. 3/2016 

13/ Pověření schválení rozpočtových opatření předsedou svazku 

14/ Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření svazku 

15/ Uzavření Dohody o provedení práce s předsedou svazku 

16/  Diskuse  

17/  Usnesení 

18/  Závěr 

 

Program zasedání byl doplněn o bod 15. 

 

Program zasedání byl schválen 12 hlasy. 

 

 

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 
Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 - členské obce podepíší předávací protokol a 

svým podpisem stvrdí rozsah díla. Předávací protokol zašle poradkyně.  Po ukončení akce zašlou 

poradkyni 2 fotografie zhotoveného plnění.  

      - postupně plněno 

      - fotografie zatím nedodaly obce: Kobyly a Žďárek  

                                              

Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2017 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 2016 

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

Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Červa - starosta Obce Kobyly 
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Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov 

    Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek 

 

Předseda svazku  stanovuje plán inventur s platností od 1.12.2016 do 31.1.2017  

Členské obce tento plán projednaly a souhlasí s obsahem. 

 

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

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. 

 

Podle platných Stanov je mandát revizní komise 4 letý, z tohoto důvodu je členských obcím 

navrženo schválit prodloužení mandátu revizní komisi na roky 2017 a 2018, aby funkční období 

navazovala na platné Stanovy svazku. 

 

Dne 10.11.2015 byly  zvoleni do orgánu pro schválení účetní závěrky tyto osoby:  

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 

 

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

schválení účetní závěrky je odvolán: 

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

 

Nově navržený člen orgánu pro schválení účetní závěrky: 

František Novák bytem Ohrazenice 239, 511 01 Turnov 

 

Nové složení orgánu pro schválení účetní závěrky: 

Ivana Laššová, bytem Příšovice 164, 463 46 Příšovice 

Ing. Tomáš Stojanovski, bytem Svijany 98, 46346 Svijany 

František Novák bytem Ohrazenice 239, 511 01 Turnov 

 

Navržený člen s kandidaturou souhlasí. 

 

4/  Schválení vyrovnaného rozpočtu MR  na rok 2017  

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

předpisů byl Návrh rozpočtu svazku obcí MR Jizera na rok 2017 vyvěšen po dobu 15 dnů na 

úředních deskách všech členských obcí včetně elektronických.  

 

Rozpočet doposud předložily obce: Kobyly, Turnov, Soběslavice, Radimovice, Paceřice, 

Vlastibořice, Pěnčín, Přepeře, Svijanský Újezd, Svijany 

 

Revizní komise projednala návrh rozpočtu na rok 2017 s výsledkem bez připomínek.  

 

Účetní svazku vznesla připomínku, že není vhodné rozpočtovat o doposud nerealizovaném 

projektu Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera a z tohoto důvodu budou z rozpočtu 

vyjmuty náklady vztahující se k tomuto projektu. 
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Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v zákoně, je možné přistoupit ke 

schválení upraveného vyrovnaného rozpočtu v příjmech 270 500,- Kč a ve výdajích 270 500,- 

Kč. 

 

5/  Schválení rozpočtového výhledu na roky 2018-2020 

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

předložen ke schválení rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 (rozpočtový výhled je přílohou 

zápisu). 

Vše je zahrnuto do nedaňových příjmů. 

 

6/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2016 

Členové 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 

předložili zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2016 ze dne 31.10.2016. 

 

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

nedostatky. 

Originál „Zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2016“ bude uložen ve složce 

svazku. 

 

ÚKOLY: 

Poradce do 30.12.2016 rozešle všem členským obcím Kontrolní zprávu o finanční činnosti 

Mikroregionu Jizera v roce 2016 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 2017 

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

způsobilou. V roce 2017 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 30.6.2017 – 5000,- Kč, k 31.12.2017 - 5000,- Kč.  

 

 

8/  Dotace pro obce na rok 2017 – MMR, MŠMT 

Ministerstvo pro místní rozvoj – termín do 30.12.2016 do 12,00 hod. 

Podpora bydlení na rok 2017  

 Regenerace sídlišť - dotace pro obce na regeneraci veřejného prostranství sídliště o 

celkovém počtu min. 150 bytů postavenými od roku 1945 do                                           

roku 1990  

 Podporované byty - dotace na vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k 

poskytování sociálního bydlení. V rámci tohoto podprogramu                                             

 jsou vyhlášeny tyto dotační tituly:                                                                                         

 - I. Pečovatelský byt                                                                                                               
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- II. Vstupní byt                                                                                                                      

- III. Komunitní dům  

 Olověné rozvody - dotace na výměnu domovních olověných rozvodů k zajištění snížení 

obsahu olova v pitné vodě.  

 Bytové domy bez bariér - dotace na odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a 

výstavbu výtahu v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně 

technické předpoklady.  

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017  

DT 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  
- určeno pouze pro obce, které získali ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou 

stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 nebo se umístila na 1. - 3. místě v 

celostátním kole této soutěže  

- dotace až do výše 80% z uznatelných nákladů  

 - dotace např. na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu 

veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce a výstavbu MK, 

přípravu a realizaci propagačních materiálů  

DT - 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci  

 - A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  

- určeno pro obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí  

- dotace až do výše 70%, min. 50 tis., max. 400 tis.  

- dotace na akce s výstupy sloužícím všem generacím. Na výběru, přípravě a případně realizaci se 

ale musí prokazatelně podílet děti a mládež  

- akce budou zaměřeny na úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování zeleně a 

rekonstrukci nebo vybudování hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.   

 

- B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti  

-  určeno pro obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí 

- dotace až do výše 70%, min. 50 tis., max. 400 tis.  

- dotace budou poskytovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži, které budou zaměřeny 

na interiérové rekonstrukce místností, které budou složit pro spolkovou, společenskou a sportovní 

činnost (rekonstrukce - podlahy, stropy, voda, topení, výměna oken, dveří apod.) Není 

podporován nákup vybavení (nábytek, koberce atd.)  

 

- DT - 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova  
-  určeno pro obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí  

- dotace až do výše 70%, max. 200 tis.  

- podporovány budou akce nadregionálního významu zaměřené na prezentaci úspěšných projektů 

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

spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova  

 

- DT - 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci  
-  určeno pro obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí  

- dotace až do výše 70%, min. 40 tis., max. 300 tis.  

 - podporovány budou akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb v k.ú. obce, které 
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nejsou prohlášeny kulturní památkou a musí být v majetku obce. Jedná s o obnovu staveb jako: 

kaple, kaplička, márnice, boží muka, kříž, úprava nejbližšího prostranství (max. 5 m od stavby 

 

-  DT - 5 - Podpora obnovy místních komunikací  
- určeno pro obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí  

- dotace až do výše 50%, min. 100 tis., max. 1 mil.  

- budou podporovány akce na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich 

součástí, konkrétně na všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, přidružené a přídatné 

pruhy, parkovací zálivy, místní komunikace na mostech (nadjezdy), napojení na příslušnou            

pozemní komunikaci, je-li v majetku obce. Pokud jsou součástí obnovy dané MK:  kanalizace, 

včetně odvádění povrchových vod, galérie, opěrné,  zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, 

násypy, propustky, příkopy, násypy a svahy, dělící pásy 

- pozemek(y), na kterém stojí místní komunikace, musí být v majetku obce 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Podpora materiálně technické základny sportu- termín pro podání žádostí je 30.11.2016 

Dotaci lze čerpat na: 

- zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení hygienické úrovně v souladu se 

zájmy ochrany přírody 

- rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť, aby splňovaly požadavky dané 

národními mezinárodními sportovními federacemi a aby byla bezpečná jak pro sportovce, tak pro 

veřejnost 

- doplnění stávajícího počtu sportovních zařízení 

- umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců, zejména s ohledem na 

handicapované sportovce, 

- zajištění dobudování sportovní infrastruktury pro významné sportovní akce na území ČR 

- žádat mohou obce i spolky 

 

 

Členské obce se dohodly, že bude podána žádost z dotačního titulu č. 3 Podpora spolupráce obcí  

na obnově a rozvoji venkova MMR na projekt: Výměna zkušeností je vhodný nástroj poznání  
 

Partnerem projektu je Mikroregion Hodonínsko, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 

www.hodoninsko.eu 

Jednání jsou vedena s Ing. Monikou Valáškovou, manažerka Centra společných  služeb, tel.č.+ 420 607 

043 652 

Předpoklad je, že společné setkání se uskuteční ve dnech 2., 3. a 4.10.2017. 

Předmětem setkání bude výměna zkušeností při propagaci území v rámci cestovního ruchu, 

následně společný proces plánování a budování cyklotras a cyklostezek a řešení odpadového 

hospodářství ve svazku. 

Celkové náklady jsou stanoveny, pouze není vyčíslena částka za dopravu. 

 

Uznatelné  náklady: občerstvení s limitem 300 Kč /osoba / den, pronájem prostor, techniky, 

lektorné apod.).  

Náklady na dopravu související s realizací projektu jsou uznatelné max. do 50%. 

 

http://www.hodoninsko.eu/
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9/ Informace o podané žádosti o dotaci na projekt:  Předcházení vzniku odpadů 

v Mikroregionu Jizera 

Dne 15.10.2016 byla panem Ing. Čáslavským elektronicky podána žádost o dotaci na projekt: 

Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera.  

Originál žádosti bude zaslán poštou do sídla svazku k archivaci mikroregionu nejpozději 

začátkem prosince. 

 

ÚKOLY: 

Zúčastněným obcím bude poměrově rozúčtována částka ve výši 20 000,- za zpracování žádosti o 

dotaci panem Ing. Čáslavským, předseda svazku pošle poradkyni náklady uvedené v žádosti a 

poradkyně vyhotoví propočet částky za zpracování žádosti podle výše nákladů za realizační 

plnění jednotlivých obcí. 

Zúčastněné obce si dají tuto částku do rozpočtu na rok 2017. 

 

10/ Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 – ZVA, schválení darovacích smluv 

Plnění ve všech obcích je již dokončeno a protokolárně předáno. Max. termín pro protokolární 

předání všem plnění  byl stanoven do 31.10.2016. 

 

Smlouva s Libereckým krajem byla uzavřena ze strany MR dne 15.11.2016, písemné vyhotovení 

doposud nemáme k dispozici, 90% dotace zatím nebylo zasláno na účet svazku. 

 

Celkové náklady: 1 266 149,- Kč (předpokládané), skutečnost 1 220 589,60 Kč 

Požadovaná dotace: 610 294,- Kč (investiční a neinvestiční), vlastní zdroje: 610 295,60 Kč 

Mikroregion předkládá ke schválení darovací smluvy pro obce Ohrazenice, Paceřice, Příšovice, 

Sychrov a Žďárek na převod investičního majetku pořízeného v rámci projektu Obnova 

veřejného osvětlení MR JIZERA 2016. Členské obce nemají výhrady ke schválení. 

 

ÚKOLY:  
Obce předloží ke schválení darovací smlouvu zastupitelstvu své obce a následně po schválení 

vrátí jeden výtisk zpět MR k archivaci – zašle do Paceřic. 

Poradce po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace provede vyúčtování dotace vůči 

Libereckému kraji. 

 

11/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ – převod výstupů obcím 

Dne 11.11.2016 byla protokolárně předána Metodika. Obce se měly možnost seznámit s jejím 

obsahem a připomínkovat ho  dne 8.11.2016, kdy se konalo společné pracovní jednání 

v Turnově. 

Metodika na zpracování pasportu místních komunikací a dopravního značení včetně příloh bude 

všem 37 obcím, které se zúčastnili projektu, prodána na CD nosiči za cenu 2 282,- Kč. 

 

Pro potřeby výkonu dozoru na MK musí mít zástupce obce (jmenovitě) průkazku vydanou 

Ministerstvem dopravy ČR, že je pověřen výkonem státního dozoru na MK (vazba na  § 41 zák. 

č. 13/1997 Sb., v platném znění) 
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12/ Rozpočtové opatření č. 3/2016 

Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2016 (příloha zápisu), které je nulové, dochází 

pouze k rozúčtování položek. 

Členské obce k němu nemají výhrady. 

 

13/ Pověření schválení rozpočtových opatření předsedou svazku 

Zástupci členských obcí po projednání pověřují předsedu svazku Mikroregionu Jizera schválením 

rozpočtových opatření týkající se dotací (transferů) v následujících obdobích do výše 150 000,- 

Kč za podmínky, že rozpočtové opatření bude vyrovnané. Předseda svazku bude o provedených 

rozpočtových opatřeních informovat zástupce členských obcí na nejbližší členské schůzi. 

 

14/ Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření svazku 

Krajským úřadem Libereckého kraje bylo provedeno přezkoumání hospodaření svazku. Při 

kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

Kontrolní zpráva je založena na OÚ Paceřice. 

 

15/ 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 1.1.2017 

do 31.12.2017. 

ÚKOLY: Poradce zajistí uzavření DPP s ing. Sodomkou.  

 

16/ Diskuse 

p. Kvapilová – most přes Mohelku v havarijním stavu 

- hledá se vhodný finanční nástroj, protože investice pro malou obec do rekonstrukce není možná 

- poradce prověří možnost financování ze SFDI 

 

 p. Novák – podpory do obnovy polních cest a výsadba doprovodné zeleně 

- poradce zašle vhodný dotační titul 

 

Ing. Sodomka –využití dotace na výstavbu lokálních ČOV z MZE 

Obec zvažuje podat žádost o dotaci 

 

 

17/  Usnesení 
Účast 12členských obcí   

Členská schůze schvaluje:                                                                                            

a) nového člena orgánu pro schválení účetní závěrky:  

     František Novák bytem Ohrazenice 239, 511 01 Turnov     (12 hlasů ano)   

 b) prodloužení mandátu revizní komise na roky 2017 a 2018                   (12 hlasů ano)    

       c) vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Jizera na rok 2017 v příjmech 270 500,- Kč   a  ve    

        výdajích 270 500,- Kč                              (12 hlasů ano) 

d) rozpočtový výhled Mikroregion Jizera  na roky 2018 – 2020             (12 hlasů ano) 

e) uzavření Dohody o provedení práce na vedení účetnictví na rok  

2017 s paní Hrazdirovou v částce 10 000,- Kč za 70 hodin práce            (12 hlasů ano)       

f) uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Sodomkou na rok 2017 

za vedení mikroregionu                                                              (11 hlasů ano, 1 se zdržel)     

g) darovací smlouvu s obcí Ohrazenice                                                   (12hlasů ano) 

h) darovací smlouvu s obcí Příšovice                                                       (12 hlasů ano) 
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i) darovací smlouvu s obcí Žďárek                                                          (12 hlasů ano) 

j) darovací smlouvu s obcí Sychrov                                                         (12 hlasů ano) 

k) darovací smlouvu s obcí Paceřice                                                         (12 hlasů ano) 

l)    rozpočtové opatření č. 3/2016                                                              (12 hlasů ano)    

m) Plán inventur s platností od 1.12.2016 do 31.1.2017                             (12 hlasů ano)    

n)  podání žádosti o dotaci z DT 3 MMR                                                   (12 hlasů ano)                   

o) pověření předsedy schválit rozpočtová opatření týkající se dotací (transferů)    

v následujících obdobích do výše 150 000,- Kč za podmínky, že rozpočtové opatření bude 

vyrovnané                                                                                                   (12 hlasů ano)                  

          

 

Členská schůze bere na vědomí: 

            - Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2016 

 

Členská schůze neschvaluje: 

 - žádný bod jednání 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Karel Bičík                           Ing. Luděk Sajdl                            Ing. Václav Sodomka                                                          

          ověřovatel             ověřovatel                                            předseda 

 

 

18/ Závěr 
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 18,00 hod. Další členská schůze MR 

Jizera se uskuteční dne 7.2.2017 od 17:00 hod. v Paceřicích. 

    

 

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 

              mobil: +420605775053  

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



 

 

 

 

 


