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  ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 1/2021 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 2. února od 17,00 hod. v Turnově 
Přítomni: dle presenční listiny 

Přítomno 14 zástupců členských obcí 

 

Předseda svazku konstatoval, že počtem 14 přítomných zástupců členských obcí je zasedání 

členské schůze usnášeníschopné. 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jmenováni pan Ing. Petr Felkner a pan Ing. František Drbohlav (Hlasování:  14 ano/0/0). 

 

Program:  

1/  Nový zákon o odpadech a jeho dopady na obce - Zdeněk Faistaver  

2/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

3/  Inventarizace majetku mikroregionu 2020 

4/  Stanovení ročního členského příspěvku v roce 2021 

5/  Podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje 

6/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2021 

  7/  Vypsané dotace pro obce 

  8/   Diskuse  

  9/  Usnesení 

10/  Závěr 

 

Program zasedání byl schválen 14 hlasy. 

 

1/  Nový zákon o odpadech a jeho dopady na obce - Zdeněk Faistaver  

K novému zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1.1.2021 nejsou prováděcí 

vyhlášky. 

Limit směsného odpadu na občana je 200 t/ rok 2021 

Spalovna x skládka = odpad se vozí podle dosažitelnosti jednotlivých koncových zařízení 

Cca 100 000 t je limit spalovny v Liberci, produkce je 200 000 t 

Ceny: skládka cca 1450 ,- Kč/t (zde se zvyšoval poplatek za rekultivační rezervu o 45,- Kč), 

skládka 1550,- Kč/t 

 

Poptávka obcí je po vážení směsného odpadu ve správním území jednotlivých obcí  

P. Faistaver prověří možnosti nasazení vážících vozů a pošle podklady pro další společné 

jednání, které se uskuteční v sídle společnosti v Jablonci n. Nis. 

 

Současný model výpočtu směsného odpadu: 

Odpad je vážen po denním svozu, dojde k odpočtu max. objemu nádob z podnikatelské sféry 

a následně je výsledek tun procentně rozpočítán mezi obce dle objemu svážených nádob. 

Obce namítají, že je svážen i pytlový sběr, kde jsou již uhrazeny náklady za odpad, ale  objem 

odpadu je započítán opakovaně. 

Poradkyně - Poplatky za komunální odpad  

Změny se dotkly i poplatků za komunální odpady. Ty samozřejmě musí být určeny v souladu 

s obecním systémem, přičemž nově jsou upraveny pouze zákonem č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, který dává možnost volby mezi poplatkem za obecní systém odpadového 

hospodářství nebo poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci[3]. Poplatek 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-mistnich-poplatcich-11395.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi-112515.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-5-2-2021#_ftn3
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za obecní systém odpadového hospodářství představuje de facto paušální platbu obdobnou 

stávající právní úpravě. Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je 

naopak založen na skutečném množství vyprodukovaného odpadu, který byl odložen do 

soustřeďovacích nádob nebo na určená místa, případně na kapacitě soustřeďovacích 

prostředků za poplatkové období (je určen na základě hmotnosti nebo objemu odpadu, či 

kapacity soustřeďovacích prostředků). Na nové nastavení poplatků mají obce čas do konce 

roku 2021. Do té doby v souladu s přechodným ustanovením § 156 odst. 3 zákona o odpadech 

mohou obce vybírat poplatek za komunální odpad, který zavedly přede dnem nabytí účinnosti 

nového zákona dle zákona 185/2001 Sb. 

Transparentnost - Obce musí nově pamatovat i na to, že mají povinnost informovat jednou 

ročně občany o fungování obecního systému, viz § 60 odst. 4 zákona o odpadech, a to 

v rozsahu kvantifikovaných výsledků systému, tak nákladů na provoz systému. Cílem tohoto 

ustanovení je zajištění transparentnosti fungování obecního systému nakládání s odpady a 

veřejné kontroly jeho financování.  

 

2/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera  

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 Příšovice 

 

Poradce rozešle všem členským obcím Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu 

Jizera v roce 2020 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání (dle 

zák.č. 250/2001 Sb., v platném znění). Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých 

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

     - postupně plněno 

 

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

zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedeném schváleném dokumentu. 

     - splněno 

 

Předseda svazku zveřejní na webových stránkách svazku střednědobý výhled rozpočtu, 

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

     - splněno 

 

Předseda svazku poskytne při konečném přezkoumání hospodaření informaci o přijatých 

opatřeních k nápravě chyb Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

     - splněno 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-15-kvetna-2001-o-odpadech-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-2526.html
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Všechny obce (kromě Turnova a Ohrazenic), které odebírají služby od SKS zašlou poradkyni 

ceníky za odvoz a odstranění komunálního odpadu.  

     - splněno, porovnání rozesláno členským obcích 

 

3/  Inventarizace majetku mikroregionu 2020 

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 30.12.2020 inventuru majetku svazku, ze které byl pořízen 

inventarizační zápis, který je uložen v sídle svazku. 

Byl ověřen majetek svazku a stav běžného účtu k 31.12.2020  a stav účtu u České národní 

banky k 31.12.2020 a nebyly shledány žádné rozdíly. 

 

Zápis byl předložen členským obcím. 

 

4/  Stanovení ročního členského příspěvku v roce 2021 

Dle článku XV. Členské příspěvky platných Stanov je nutné stanovit výši a termín 

pravidelného ročního příspěvku. 

 

Návrh: 

Členský příspěvek na rok 2021 se stanovuje v níže uvedeném rozsahu s datem úhrady do 

30.4.2021. 

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. 

 

5/  Podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje 

Doposud Liberecký kraj dotace z Programu obnovy venkova nevyhlásil. Poradkyně Ing. 

Suchánkové tlumočila požadavek členských obcí bodově zvýhodnit integrované projekty 

mikroregionů nad současně bodově zvýhodněné projekty na poradenskou činnost, kterou obce 

preferují hradit z vlastních zdrojů. 

 

Rozvojová studie Mikroregionu Jizera ve znění dodatku č. 1 a 2 je platná do roku 2022. 
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6/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2021 

V rámci projektu Poradenství pro Mikroregion Jizera proběhne školení členských obcí 

k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (odpovědné zadávání - § 6 odst. 4 ZZVZ 

platný od 1.1.2021, postupy VZMR) dne  9. března 2021 od 9,00 v zasedací místnosti  OÚ 

Svijany. 

 

Nové zásady zadávání platné od 1.1.2021 i pro VZMR (§ 6 odst. 4 ZZVZ), tj. zásada 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 

 

Semináře, které zdarma připravuje on-line MMR k zaregistrování 

https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/skoleni/ 

 

Stanovisko MMR:  

Při posuzování otázky, ve kterých případech bude vzhledem k povaze a smyslu veřejné 

zakázky možné aplikovat nové zásady, je potřeba přihlížet také k ostatním zásadám 

stanoveným v§ 6 (všechny zásady je třeba vykládat ve vzájemném souladu, žádná nemá 

přednost před jinou, zásady stojí rovnocenně vedle sebe) a nelze opomenout ani povinnost 

zadavatelů postupovat při nakládání s veřejnými finančními prostředky v souladu s 

principy3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost). Je třeba přihlížet také k dalším relevantním 

okolnostem vyplývajících například z jiných právních předpisů či specifických podmínek 

dané veřejné zakázky. Povinnost dodržovat zásady podle § 6 odstavce 4 jiné zákonné 

povinnosti doplňuje, nemůže tedy vést k pořizování plnění nebo postupům, které odporují 

principům 3E, nebo jsou jinak nepřiměřené či diskriminační.  

V rámci odůvodnění svého postupu by se zadavatel měl zabývat všemi třemi novými 

zásadami (právě  z pohledu, zda je aplikoval či nikoli a proč), a to i přesto, že ne v každé 

veřejné zakázce musí být (vzhledem k její povaze a smyslu) promítnuty všechny nové 

zásady. 

 

 

Akce ,,Pojďme si hrát“ 

Akce se vzhledem k současným epidemiologickým opatřením v letošním roce neuskuteční. 

 

Divadelní představení pro seniory  

V případě, že bude situace v podzimních měsících příznivější, uskuteční se divadelní 

představení pro seniory z mikroregionu. 

 

 

7/  Vypsané dotace pro obce 

Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti, Ministerstvo 

financí ČR – bude vypsáno 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-

dotace-kapitoly-vps/program-29823 

Program zahrnuje státní podporu obcím do 10 tis. obyvatel. 

 

Minimální výše spolufinancování účastníka na financování akce (projektu) procentním 

podílem z celkových nákladů akce (projektu), a to ve výši 30 % za akci celkem. 

 

Cílem programuje poskytnutí státní podpory na obnovu, modernizaci či budování technické a 

občanské vybavenosti obcí a měst v celé ČR, prioritně na odstraňování havarijních stavů a 

podporu malým obcím do 500 obyvatel. Pomocí tohoto programu stát zamýšlí přispět ke 

zlepšení technického stavu obecní infrastruktury a občanské vybavenosti cestou údržby, 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29823
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29823
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obnovy, modernizace, přístavbami, nástavbami, vestavbami, ale i novou výstavbou, pokud 

nahrazuje stávající nevyhovující prostory, k dosažení standartu srovnatelného ve světě. 

 

Program (titul) obsahuje tyto subtituly: 

 

298D2310 Podpora obnovy a rozvoje komunální infrastruktury (občanská vybavenost) 

Veřejné budovy (např. obecní úřady, zařízení sociálních služeb) 

Technická infrastruktura (vodovodní, plynofikační, kanalizační a energetické sítě, veřejné 

osvětlení, veřejný rozhlas, veřejné skládky, sběrné dvory, apod.) 

Dopravní infrastruktura (výstavba místních komunikací, výstavba, údržba a oprava 

účelových komunikací, chodníky a parkovací plochy, pokud nemají charakter místní 

komunikace, mosty a lávky, které nehradí MMR) 

Veřejná prostranství 

 

298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v 

působnosti obcí 

Opravy a modernizace budov předškolních a školských zařízení včetně zázemí a 

příslušenství (např. družiny, jídelny, kotelny, dílny, tělocvičny), také formou přestavby, 

přístavby nástavby, vestavby, případně výstavbou nových budov nahrazujících stávající 

nevyhovující prostory. 

Z programu nelze hradit výstavbu nových kapacit základních předškolních a školských 

zařízení, kterou zabezpečuje MŠMT. 

 

298D2330 Podpora pořízení a obnovy obecních tělovýchovných zařízení a sportovišť 

Opravy a rekonstrukce (např. sportovní haly, koupaliště, sportovní a dětská hřiště) 

  

 

MMR – poskytuje dotace na povodně, které proběhly  v roce 2020 

 

 

8 /Diskuse  

Obec Sychrov – rekonstrukce mostu 

- obec  připravuje již několik let rekonstrukci mostu, PD je hotová, nyní dojde k podání žádosti 

o dotaci 

 

 

9/ Usnesení členské schůze MIKROREGIONU JIZERA 

Účast 14 členských obcí   

Členská schůze schvaluje:  

a) výši ročního členského příspěvku na rok 2021 a termín jeho úhrady do 30.4.2021                                                                              

                                         (14 hlasů ano/0/0) 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- inventarizaci majetku za rok 2020 

 

 

 

 

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

 Ing. Petr Felkner                 Ing. František Drbohlav        Ing. Luděk Sajdl                         

                 ověřovatel                    ověřovatel                                            předseda 
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10/ Závěr 

Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 18,50 hod. Další členská schůze MR 

Jizera se uskuteční dne 30. března 2021  od 17,00 hod. v Lažanech. 

 

 

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 


