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   ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 1/2020 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 13. února 2020 od 17,00 hod. v obci Čtveřín v budově Obecního úřadu  
Přítomni: dle presenční listiny 

Přítomno 10 zástupců členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jmenováni pan Ing. Petr Felkner a paní Ilona Šerpánová (jednohlasně 10 hlasy schváleno). 

 

Program:  
1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/  Nákup techniky pro MR JIZERA - postup realizace akce 

3/  Inventarizace majetku mikroregionu 2019 

4/  Stanovení ročního členského příspěvku v roce 2020 

5/  Poradenská činnost na rok 2020/2021 – uzavření příkazní smlouvy 

6/  Podání žádosti o dotaci na poradenskou činnost z POV Libereckého kraje 

7/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2020 

8/  Schválení směrnice o finanční kontrole  

  9/  Vypsané dotace pro obce 

10/  Diskuse  

11/  Usnesení 

12/  Závěr 

 

Program zasedání byl schválen 10 hlasy. 

 

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 
Zvyšování kvality života v MR JIZERA - po předložení kolaudace chodníku v Pěnčíně 

poradkyně zpracuje závěrečnou zprávu a požádá Liberecký kraj o doplatek 10% dotace. 

Následně bude provedeno vyúčtování veřejnoprávních smluv s obcemi. 

   - splněno 

 

Nákup komunální techniky - předseda zašle poradkyni fotodokumentaci zakoupené techniky 

k ZVA.              - postupně plněno 

 

Poradce rozešle všem členským obcím Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu 

Jizera v roce 2019 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání (dle 

zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění). Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva 

jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy – vzato na vědomí. 

   - splněno 

 

Předseda svazku zveřejní na webových stránkách svazku schválený rozpočet, členské obce 

zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedeném schváleném dokumentu. 

   - splněno 

 

Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2020 nepředložily obce: Paceřice, Vlastibořice 

 

Předseda svazku zveřejní na webových stránkách svazku střednědobý výhled rozpočtu, 

členské obce zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedeném schváleném dokumentu. 

   - splněno 
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Vyvěšený návrh střednědobého výhledu rozpočtu nepřinesly k archivaci obce: Paceřice, 

Vlastibořice 

 

2/  Nákup techniky pro MR JIZERA - postup realizace akce 

Na začátku ledna 2020 byla poradkyní odeslána Libereckému kraji průběžná práva o 

realizaci projektu.  

Do dubna 2020 bude probíhat postupné předávání zbývající komunální techniky. Po 

protokolárním předání a převzetí veškeré techniky bude poradkyní vypracováno závěrečné 

vyhodnocení projektu vůči Libereckému kraji.  

Po schválení ZVA ze strany kraje bude na účet mikroregionu vyplacen doplatek dotace ve 

výši 10%. 

 

3/  Inventarizace majetku mikroregionu 2019 

Ústřední inventarizační komise: předseda: Ing. Petr Felkner – starosta obce Svijany 

Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka obce Sychrov 

    Mgr. Iva Havlíková – starostka obce Žďárek 

 

Komise provedla ke dni 31.1.2020 inventuru majetku svazku, ze které byl pořízen 

inventarizační zápis, který je uložen v sídle svazku. 

Byl ověřen majetek svazku a stav běžného účtu k 31.12.2019  a stav účtu u České národní 

banky k 31.12.2019. 

 

Zápis byl předložen členským obcím. 

 

4/  Stanovení ročního členského příspěvku v roce 2020 
Dle článku XV. Členské příspěvky platných Stanov je nutné stanovit výši a termín 

pravidelného ročního příspěvku. 

 

Návrh: 

Členský příspěvek na rok 2020 se stanovuje v níže uvedeném rozsahu s datem úhrady do 

30.4.2020. 

Čtveřín    15 000,- Kč 

Sychrov                                   15 000,- Kč 

Ohrazenice               15 000,- Kč 

Lažany     15 000,- Kč 

Kobyly    15 000,- Kč 

Vlastibořice    15 000,- Kč 

Pěnčín     15 000,- Kč 

Příšovice               15 000,- Kč 

Paceřice    15 000,- Kč 

Přepeře    15 000,- Kč 

Svijany     15 000,- Kč 

Svijanský Újezd   15 000,- Kč 

Soběslavice    15 000,- Kč 

Radimovice     15 000,- Kč 

Turnov                45 000,- Kč 

Žďárek                15 000,- Kč 

 

ÚKOLY:  

Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku. 
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5/ Poradenská činnost na rok 2020/2021 – uzavření příkazní smlouvy 

Paní Jarmila Lásková Soldátová, jednatelka společnosti 1FSL s.r.o., předložila smlouvu na 

poradenskou činnost svazku na roky 2020 a do 30.9.2021 o celkových nákladech 220 000,- Kč  

+ 80 000,- Kč za administraci žádosti o dotaci z POV LBC kraje. Společnost není plátce DPH.  

 

Členské obce nemají výhrady k předloženému návrhu. 

 

6/  Podání žádosti o dotaci na poradenskou činnost z POV Libereckého kraje 

V letošním roce nebyl v rámci POV Libereckého kraje vyhlášen DT 7 na realizaci 

integrovaných projektů mikroregionů, ale pouze DT 6, jehož účelem je realizace projektů na 

vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. 

 

Mikroregion podá žádost o dotaci do DT 6 na úhradu nákladů na poradenství svazku od 

1.1.2020 do 30.9.2021. 

 

Název akce: Poradenství pro Mikroregion Jizera 

Celkové předpokládané náklady: 300 000,- Kč 

Dotace bude požadována 70% ve výši 210 000,- Kč 

 

V rámci projektu proběhne školení členských obcí k zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu (správa profilu zadavatele, povinná elektronizace, uveřejňování dokumentů a 

skutečně uhrazené ceny, postupy VZMR) se uskuteční dne 17.3.2020 v zasedací místnosti 

obecního úřadu ve Čtveříně. 

 

  ÚKOLY: Poradkyně zpracuje na základě předložených podkladů žádost o dotaci a předloží ji 

předsedovi k podpisu. 

7/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2020 

Obce souhlasí, aby byl zajištěn další ročník akce pro děti z mateřských škol ,,Pojďme si hrát“ 

Termín na konání akce: 22. 5. 2020   

Místo konání: Sychrov, Radimovice 

S obcemi Sychrov a Radimovice bude zajištěn program akce. 

 

ÚKOLY: Poradce osloví MŠ, zda se akce zúčastní, provede objednání autobusů na základě 

počtu přihlášených dětí. 

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

na pití. 

 

Dále bude zajištěno pro seniory divadelní představení na podzim letošního roku. Osloven 

bude divadelní spolek z Mříčné. 

Termíny konání: 31. 10. nebo 7. 11. a pak každou sobotu v listopadu je zde volno. 

Náklady spojené s uspořádáním divadelního představení (příprava sálu, pronájem, vytápění, 

úklid)…. 10 000,- Kč 

Na příštím zasedání budou dohodnuty podrobnosti. 

 

8/  Schválení směrnice o finanční kontrole 
Členským obcím byla předložena vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole 

podle zákona č. 320/2001 Sb. 

Směrnice zejména upravuje vnitřní postupy pracovníků mikroregionu v rámci kontroly 

hospodaření s veřejnými prostředky a vytvoření systému finanční kontroly svého hospodaření. 
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Členské obce nemají ke znění vnitřní směrnici výhrady. 

 

9/ Vypsané dotace pro obce  

Ministerstvo pro místní rozvoj – Program obnovy a rozvoje venkova 2020 

V letošním roce vyhlášeno pouze 5 dotačních titulů: 

 Podpora obnovy sportovní infrastruktury - obnova školních hřišť a tělocvičen 

 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

 Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku - zejména obnova 

nebo vybudování hřišť, sportovišť a dětských hřišť 

 Podpora dostupnosti služeb - příprava prostor pro provozování služeb lékařské péče a 

obchodní obslužnosti 

 Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoje obcí - prezentace úspěšných 

projektů, odborné vzdělávání 

  Žádosti se podávají do 17.2.2020. 

 

Ministerstvo zemědělství – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020 

Dotace je pouze neinvestičního charakteru, tzn. na opravu a údržbu kaplí, kapliček, 

křížových cest, zvonic, božích muk, smírčích křížů, hřbitovů (márnice, hřbitovní zdi), 

exteriérových soch, sousoší a křížů 

 

Žádosti se podávají od 3.2.2020 do 21.2.2020. 

 

Výše dotace je 70% z celkových způsobilých nákladů (min. 15 000,- Kč a max. 200 000,- 

Kč) 

 

Ministerstvo financí  

Výzva č. 6 Podpora a obnova materiálně technické základny regionálního školství 

v působnosti obcí 

- dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce 

případně výstavbu nových kapacit základních a mateřských škol v majetků obcí nebo DSO, 

včetně zázemí vyjma venkovních hřišť. 

Výzva č. 7 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury 

- dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží 

nebo budou sloužit nájemnímu bydlení, či na pořízení bytů formou výstavby nebo budoucího 

výkupu do majetku žadatele. 

 

Žádosti do obou Výzev se podávají od 10.2. do 15.3.2020 

 

10/ Diskuse 

Obec Vlastibořice- presentace Sdružení Český ráj na příštím zasedání 

Ing. Jitka Kořínková na příštím zasedání představí činnost sdružení a předloží členským obcí 

vydanou propagaci  

 

Euroregion Nisa – obce diskutovaly o činnosti tohoto subjektu a o členství v něm 

 

Výběrové řízení na likvidaci odpadu 

Společné řešení již bylo vyzkoušeno v minulých letech, koordinátor Michal Rezler z Malé 

Skály 
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11/  Usnesení 

Účast 10 členských obcí   

Členská schůze schvaluje:  

a) výši ročního členského příspěvku na rok 2020 a termín jeho úhrady do 30.4.2020                                                                              

                                         (10 hlasů ano/0/0) 

b) uzavření příkazní smlouvy na poradenskou činnost s 1FSL s.r.o., IČ: 02619407 na 

roky 2020/2021 v celkové hodnotě 300 000,- Kč. 

                                                                                                              (10 hlasů ano/0/0) 

c) podání žádosti dotaci a o účast Mikroregionu Jizera na projektu ,,Poradenství pro 

Mikroregion Jizera“ s vyčleněním vlastního podílu žadatele na realizaci akce v min. 

výši 90 000,- Kč včetně DPH                                                               (10 hlasů ano/0/0) 

d) úhradu nákladů za zajištění divadelního představení obci Pěnčín, IČ: 00263095 ve výši 

10 000,- Kč                                                                                           (10 hlasů ano/0/0) 

e) Směrnice o finanční kontrole                                                               (10 hlasů ano/0/0) 

  

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- inventarizaci majetku za rok 2019 

- zajištění akce Pojďte si hrát a divadelního představení 

 

 

 

 

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

Ing. Petr Felkner   Ilona Šerpánová          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 28.4.2020 od 17,00 hod. v obci Radimovice ve víceúčelové 

budově. 

 

 


