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   ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 2/2020 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 28. dubna 2020 od 17,00 hod. v obci Radimovice   
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 pan Ing. Luděk Sajdl (jednohlasně 12 hlasy schváleno). 

 

Program:  
1/  Presentace Sdružení Český ráj – Ing. Jitka Kořínková 

2/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

3/  Nákup techniky pro MR JIZERA - ukončení akce a uzavírání smluv o výpůjčce 

4/  Společné aktivity MR Jizera – zrušení akce ,,Pojďme si hrát“ 

5/  Dotace na pasporty a strategické dokumenty z OPZ 

6/  Školení členských obcí – VZMR a zákon o střetu zájmů 

7/  Vypsané dotace pro obce 

  8/  Diskuse  

  9/  Usnesení 

 10/  Závěr 

 

Program zasedání byl schválen 12 hlasy. 

 

1/  Presentace Sdružení Český ráj – Ing. Jitka Kořínková 

Členským obcím byly předány informace o působnosti Sdružení Český ráj: 

 Hlavní činností SČR je marketing – hlavní produkt v letošním roce Turistické noviny 

 Dále se SČR věnuje prezentaci území na veletrzích, monitoruje návštěvnost a 

certifikuje regionální produkty. 

-financování: z 1/3 z dotací + členský příspěvek  7 Kč/1 obyvatel obce + příspěvky ostatních 

členů 

- V roce 2020 je hlavním marketingovým tématem SČR pohádkový Český ráj. 

- od obcí vzešel požadavek na obnovu velkoformátových map jako projekt, na kterém by 

finančně participovaly 

 

ÚKOLY:  

Obce zdokumentují tabule (stav: zrušit, výměna stojanu, výměna informační mapy, atd., 

velikost tabule, p.p.č. v k.ú.), GPS souřadnice + FOTO a vše odešlou na e-mail: 

korinkova@cesky-raj.info do 30.6.2020 

 

2/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

Nákup komunální techniky - předseda zašle poradkyni fotodokumentaci zakoupené techniky 

k ZVA.                            - postupně plněno 

 

Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2020 nepředložily obce: Paceřice 

Vyvěšený návrh střednědobého výhledu rozpočtu nepřinesly k archivaci obce: Paceřice 

 

Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku. 

    - splněno 
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  Poradkyně zpracuje na základě předložených podkladů žádost o dotaci na poradenskou 

činnost z POV Libereckého kraje a předloží ji předsedovi k podpisu. 

     - splněno 

 

3/  Nákup techniky pro MR JIZERA - ukončení akce a uzavírání smluv o výpůjčce 

Plnění bylo dokončeno, nyní poradkyně zpracuje ZVA. 

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

výši 10%. 

Na každou zapůjčenou komunální techniku bude mezi obcí a Mikroregionem Jizera uzavřena 

smlouva o výpůjčce. 

 

 

4/  Společné aktivity MR Jizera – zrušení akce ,,Pojďme si hrát“ 

Z důvodu vyhlášeného zákazu konání hromadných akcí v důsledku pandemie koronaviru, 

byla akce ,,Pojďte si hrát“ zrušena. Akce se měla konat 22.5.2020 v Radimovicích a na 

Sychrově.  Akce se uskuteční příští rok. 

 

Divadelní představení pro seniory se na podzim letošního roku uskuteční. 

Nebude osloven  divadelní spolek z Mříčné, protože mají nastudovanou pohádku, ale bude 

osloven divadelní spolek z obce Rakousy (Charleyova teta) 

Termíny konání: 31. 10.  

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

úklid)…. 10 000,- Kč 

Na příštím zasedání budou sděleny další podrobnosti. 

 

 

5/  Dotace na pasporty a strategické dokumenty z OPZ 

Požadavky předložily pouze obce: 

 

Příšovice 

Strategie rozvoje obce 

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodaření 

Strategie rozvoje veřejné zeleně 

Strategie rozvoje volnočasových aktivit 

Strategie rozvoje turistického ruchu 

Strategie rozvoje cyklostezek 

 

Vlastibořice 

Koncepce hospodaření s vodou na území obce 

Koncepce boje se suchem 

 

Z uvedeného důvodu nebude žádost o dotaci předložena, protože celkový objem není 1,0 mil. 

Kč. 

 

6/  Školení členských obcí – VZMR a zákon o střetu zájmů 

Školení členských obcí na téma ,,Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 

134/2016 Sb. v platném znění a uveřejňování listin dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném 

znění“ se uskuteční v úterý 26.5.2020 od 9,30 hod. na Obecním úřadě ve Čtveříně. 
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7/  Vypsané dotace pro obce 

MAS Achát - Fiche 35 Venkov pro všechny 

Alokace Fiche: 7.234.521,- Kč 

 Již je možné konzultovat  projekty. 

Liberecký kraj  - termín  do 15.5.2020 

Program 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí LK 

Program 1.3 -  Dotace obcím LK na činnost JPO II 

Program 1.4 -  Prevence kriminality 

Program 2.5 -  Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel 

Program 2.6 -  MA 21 

Program 8.6 -  Podpora retence vody v krajině 

Program 9.1 -  Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené 

občany 

Program 9.2 -  Podpora preventivních a léčebných projektů 

Program vodohospodářských akcí pro rok 2020 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého 

kraje 

 - Realizace staveb: 

 výstavba, popř. obnova ČOV 

 výstavba, rozšíření či obnova veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod 

 výstavba, rozšíření či obnova vodovodu vč. vodárenských objektů 

 vybudování náhradního zdroje pitné vody 

 - Projektové dokumentace: 

 již zpracované, na které je vydané platné územní rozhodnutí / stavební povolení s 

nabytím právní moci od 1. 1. 2019 / souhlas s ohlášením stavby vydaný od 1. 1. 2019 

Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých vyhlášených programů 

 

8/ Diskuse 

 

Svijany – nová nabídka na výkon  GDPR 

-bylo by dobré si nechat předložit cenovou nabídku a poté učinit závěr obcí, které by měly 

zájem 

 

Svijanský Újezd – autokino 

v sobotu 16.5.2020 se ve Svijanském Újezdě bude konat autokino                 

cena 200,- Kč za auto 

 

 

9/  Usnesení 

Účast 12 členských obcí   

 

Členská schůze schvaluje:  

a) zajištění divadelní představení Charleyova teta včetně úhrady nákladů spolku v max. výši 

10 000,- Kč                                                                          (12 hlasů ano/0/0) 
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Členská schůze bere na vědomí: 

- pořádání školení členských obcí dle uzavřené příkazní smlouvy na poradenskou činnost 

 

 

 

 

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

Ing. Petr Felkner   Ing. Luděk Sajdl           Ing. Václav Sodomka                         

         ověřovatel                    ověřovatel                                            předseda 

 

 

10/ Závěr 
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno  v 19,35 hod. Další členská schůze MR 

Jizera se uskuteční dne 16.6.2020 od 17,00 hod. v obci Vlastibořice v restauraci U 

Zvonice.  

 

 

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 


