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   ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 4/2020 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 15. září  2020 od 17,00 hod. v obci Svijany 
Přítomni: dle presenční listiny 

Přítomno 13 zástupců členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jmenováni pan Ing. Petr Felkner a pan František Novák (jednohlasně 13 hlasy schváleno). 

 

Program:  
1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/  Nákup techniky pro MR JIZERA – ukončení akce, smlouvy o výpůjčkách 

3/  Příprava akce: divadelní představení pro seniory 

4/  Rozpočtové opatření č. 1/2020 

5/  Příprava rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 

6/  Vypsané dotace pro obce 

  7/   Diskuse  

  8/  Usnesení 

  9/  Závěr 

 

Program zasedání byl schválen všemi 13 hlasy. 

 

 

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera  
Členské obce zajistí další cenové nabídky na úpravu webových stránek mikroregionu do 

7.7.2020. 

                                 - splněno 

 

 V 09/2020 bude obcím rozeslán plakátek s upoutávkou na divadelní představení, který by 

mohly předat seniorům. 

                   - plakát připraven, bude rozeslán po zasedání MR 

 

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

závěrečný účet MR Jizera za rok 2019 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 je schválený závěrečný účet včetně 

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

závěrečného účtu za rok 2020, tj. do 06/2021. 

     - postupně plněno 

 

Vyvěšený návrh závěrečného účtu nepředložily obce: Vlastibořice a Příšovice 

 

Po vyhotovení zápisu nově zvolený předseda mikroregionu zajistí změnu podpisových vzorů 

na účtech mikroregionu a poradkyně zašle změnu statutárního zástupce na Krajský úřad 

Libereckého kraje. 

     - splněno 
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2/  Nákup techniky pro MR JIZERA – ukončení akce, smlouvy o výpůjčkách 

Po schválení závěrečného vyhodnocení akce, které bylo na Liberecký kraj předloženo 

16.6.2020,  ze strany poskytovatele, bude mikroregionu zaslána zbývající částka dotace. 

Následně budou participujícím obcím odeslána vyúčtování smluv o poskytnutí dotace. 

Nevyčerpané finanční prostředky budou zaslány pouze obcím Kobyly (155 688,50 Kč) a 

Lažany (4 300,- Kč).  Poskytnuté finanční prostředky ostatních obcí byly v plné výši využity 

na nákup společné komunální techniky a bude jim předloženo nulové vyúčtování. 

 

Rozsah výpůjček komunální techniky budou obce hlásit poradkyni, která zajistí uzavření 

výpůjčních smluv. 

 

3/  Příprava akce: divadelní představení pro seniory 

Termín konání: 31. 10. 2020 od 17,00 hod. v kulturním domě v Pěnčíně. 

Byla uzavřena smlouva o provedení uměleckého výkonu s Kulturním a divadelním spolkem 

Jizera na hodnotu 3 700,- Kč.  

 

V týdnu od 26.10.2020 bude rozhodnuto o konání či nekonání akce. 

 

ÚKOLY:  

- do 12.10.2020 obce nahlásí poradkyni počet nahlášených lidí za jednotlivé obce 

- po 12.10.2020 poradkyně po dohodě s předsedou svazku a s ohledem na aktuální 

koronavirovou situaci popř. vyzve obce, aby oslovily  další občany 

 

 

4/  Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2020, které reaguje na příjem 

dotace od Libereckého kraje na poradenskou činnost  ve výši 189 000,-  Kč  a v rámci výdajů 

jsou uvedeny celkové náklady ve výši 189 000,- Kč na uzavřenou DPP (účetní), instalace 

Gordicu, úhrada nákladů za divadlo, zhotovení nových webových stránek + vyúčtování 

veřejnoprávních smluv - vratka obcím ze společné akce na nákup techniky . Rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu. 

Členské obce nemají výhrady k předloženému rozpočtovému opatření. 

 

5/  Příprava rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 

2024 

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

Tyto příspěvky budou využity na úhradu vedení účetnictví, poradenskou činnost, DPP 

předseda svazku, za software pro vedení účetnictví, poplatky za vedení účtu, atd.) 

Návrh rozpočtu připraví paní účetní. Do rozpočtu bude zahrnut 10% doplatek  - dotace na 

poradenskou činnost. 

 

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 2021 vyvěšen po 

dobu 15 dnů před schválením na úředních deskách členských obcí a svazku. 

 

ÚKOLY:  
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2021 dá částku (členský příspěvek) 

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

rozpočet k vyvěšení.  
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Dále byl předložen Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2024. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2024 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 a svazku 

 

6/  Vypsané dotace pro obce 

Ministerstvo zemědělství – zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 

2019 

- příjem žádostí o dotaci do 18. září 2020 

- žádosti se podávají na příslušný krajský úřad, v jehož působnosti leží katastrální území, ve 

kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena 

- výše příspěvku se stanoví součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby a sazby 

příspěvku, která činí 398,-Kč/m3. 

 

Na výsadbu stromů v jednom katastrálním území bez možnosti ošetření stávajících  lze čerpat 

z Národního programu životního prostředí, výzva č. 9/2019... možnost podávat žádosti do 

30.4.2021, max. 100% dotace 250 000,- Kč 

 

 

7/ Diskuse 

Poradkyně - organizační změny Lesů ČR  

Lesy ČR připravují organizační změny, které spočívají ve zrušení 11 krajských ředitelství a 

zřízení 7 nových oblastních ředitelství, zrušení 7 správ toků a jejich zařazení do struktury 7 

oblastních ředitelství a zrušení 3 lesních správ a od 1. září 2020 také zřídily novou 

organizační jednotku Závod lesní techniky.  

 

Generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček uvedl: „Důvodem prováděných změn je podstatně 

vyšší efektivita administrativních procesů a výrazné posílení vlastních provozních kapacit 

LČR. A co je velmi podstatné, tímto krokem dojde k okamžitému snížení našich vlastních 

režijních nákladů o řádově desítky milionů korun. LČR byly v roce 2020 zařazeny do okruhu 

příjemců příspěvku na hospodaření a dotací, nicméně současně byla nejen ze strany 

zakladatele podniku akcentována otázka hledání úspor a snižování nákladů.“ 

Na základě uvedeného zjištění se členské obce jednomyslně dohodly, že projeví svůj 

nesouhlas s decentralizací formou společného prohlášení, které uzavřou s okolními 

mikroregiony a SCHKO Český ráj.  

Nesouhlas bude následně medializován. 

 

Dotace na poradenskou činnost - Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 

23.6.2020 schválilo poskytnutí účelové dotace Mikroregionu Jizera na projekt ,,Poradenství 

pro Mikroregion Jizera“ v celkové výši 210 000,- Kč. Realizace projektu je rozdělena do dvou 

let. 

 

Předseda svazku smlouvu o poskytnutí dotace uzavřel. 

 

ÚKOLY: Poradce zajistí potřebnou publicitu projektu na webu svazku. 
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  Turnov – v sobotu 26.9.2020 se v areálu Dlaskova statku a u pivovaru Rohozec budou konat 

oslavy 150. výročí narození prof. Josefa Pekaře. Akci bude současně doprovázet výstava 

v Muzeu Českého ráje. 

 

 

8/  Usnesení 

Účast 13 členských obcí   

 

Členská schůze schvaluje:  

a) Rozpočtové opatření č. 1/2020                                         (13 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel) 

b) Uzavření společného prohlášení s mikroregiony Český ráj, Tábor, Pojizeří, 

Podkozákovsko a SCHKO Český ráj o nesouhlasu s organizačními změnami Lesů ČR 

týkajících se Krajského ředitelství Liberec              (13 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2024. 

 

 

 

 

 

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

Ing. Petr Felkner    František Novák   Ing. Luděk Sajdl                         

         ověřovatel                    ověřovatel                                            předseda 

 

 

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

Jizera se uskuteční dne 10.11.2020  od 17,00 hod. v Ohrazenicích na  obecním úřadě. 

 

 

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 


