ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 4/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 8.9.2015 od 17,00 hod. ve ,,Stodole“ ve Žďárku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jednohlasně 9 hlasy schváleni Jaroslava Kvapilová a Ing. Luděk Sajdl.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Schválení dodatku Strategického rozvojového materiálu
3/ Schválení žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje včetně stanovení požadované výše
4/ Příprava rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019
5/ Projekt Svazu měst a obcí – Efektivní meziobecní spolupráce
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr
Program zasedání byl schválen 9 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění závěrečný účet
MR Jizera za rok 2014 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho
zastupitelé vzali na vědomí.
- Částečně splněno. Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce:
Přepeře, Svijanský Újezd, Paceřice, Žďárek, Turnov,
Svijany, Pěnčín, Radimovice, Kobyly, Vlastibořice,
Ohrazenice, Lažany
Na webové stránky dá poradce zprávu a několik fotografií z akce ,,Pojďte si hrát“.
- splněno
Členské obce zašlou do 15.8.2015 poradci návrhy nových směrů rozvoje strategie.
- Splněno. Návrhy zaslaly obce Sychrov, Svijanský
Újezd, Příšovice, Paceřice, Kobyly
Obce, které se rozhodly el. aukce zúčastnit, zašlou poradci do 15.7.2015 finanční náklad spojený
s likvidací odpadů za rok 2014, aby mohla být sečtena předpokládaná cena tendru. Poradce zajistí
následně vypsání VZMR za zajištění výběrového řízení formou el. aukce.
- splněno
2/ Schválení dodatku č. 2 Strategického rozvojového materiálu
Členské obce provedly revizi Strategického rozvojového materiálu a zabývaly se novými směry
rozvoje
Časový rozsah rozvojové strategie svazku je stanoven na období 2015-2022.
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Členské obce nemají výhrady k doplněnému materiálu, který bude vodítkem pro další rozvoj
území.
3/ Schválení žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje včetně stanovení požadované výše
Projekt: Obnova veřejného osvětlení MR Jizera 2015
Celkový náklad 1 768 000,- Kč včetně DPH
Z toho investice
1 068 000,- Kč
neinvestice
700 000,- Kč
Požadovaná dotace 50% činí 884 000,- včetně DPH
Předmětem žádosti o dotaci je rozšíření veřejného osvětlení a výměna stávajících osvětlovacích
těles.
Záměry jednotlivých obcí:
Sychrov:
Výměna 63 ks osvětlovacích těles VO.
Celkové náklady včetně DPH 264 000,-Kč neinvestice
Ohrazenice
Snížení 7 ks sloupů VO a výměna 7 ks osvětlovacích těles. Bude vyměněn výložník, nahrazeno
stávající svítidlo Lumen TITANE 70W, osazen kabel CYKY3Cx1,5, žárovka výbojková 70W,
demontáž, montáž a recyklace původního VO.
Celkové náklady včetně DPH 47 000,-Kč investice
Paceřice:
Výměna 2 rozvaděčů VO – Osada Paceřice a Husa, obnova osvětlení podchodu pod R35
(poškozené, část odcizena včetně kabeláže) výměna 40 m vedení a 3 ks osvětlovacích těles a
nahrazení stávajících vrchních rozvodů veřejného osvětlení včetně kotvících prvků kabelů mezi
26 sloupy VO.
Celkové náklady včetně DPH: 150 000,- Kč investice
Přepeře:
Výměna 10 ks osvětlovacích těles VO.
Celkové náklady včetně DPH: 121 000,- Kč neinvestice
Radimovice:
Položení kabelu VO v úseku cca 70 bm
Osazení 1 ks sloupu VO včetně 1 ks osvětlovacího tělesa
Obnova veřejného osvětlení k čp. 20 (kabel + instalace 1 ks sloupu VO + 1 ks osvětlovacího
tělesa)
Celkové náklady včetně DPH: 102 000,- Kč
investice
Kobyly:
Úsek Havlovice (Kojecko): oprava stávající přípojky - délka přípojky 70 m, výměna 1 ks sloupu
VO a 1 ks osvětlovacího tělesa
Výměna 14 ks osvětlovacích těles.
Celkové náklady včetně DPH:100 000,- Kč neinvestice
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Ždárek:
Rozšíření o 2 ks sloupů VO + 2 ks osvětlovacích těles, 200 m nového vedení(kabel).
Výměna 1 ks osvětlovacího tělesa.
Celkové náklady včetně DPH 100 000,- Kč investice
Turnov
Výměna 22 ks osvětlovacích těles v ulici Přepeřská.
Celkové náklady včetně DPH: 110 000,- Kč neinvestice
Pěnčín:
Výměna 30 ks osvětlovacích těles.
Celkové náklady včetně DPH: 105 000,- Kč neinvestice
Vlastibořice
Rozšíření o 4 ks sloupů VO včetně 4 ks osvětlovacích těles, výměna stávajících svítidel 10 ks,
doplnění svítidel na stávající světelný bod 5 ks
Celkové náklady včetně DPH 669 000,- Kč
investice
Projektové parametry:
Výměna
(oprava) Výměna
Doplnění osvětlovacích
sloupu osvětlovací- Rozšíření o nové sloupy VO + bodů na stávající sloupy
Obec
VO
ho tělesa
osvětlovací těleso
VO
Sychrov
63
Ohrazenice
7
7+1
Paceřice
3
Přepeře
10
Radimovice
1
1
1+1
Kobyly
1
1+14
Žďárek
1
2+2
Turnov
22
Pěnčín
30
Vlastibořice
10
4+4
5
Celkem
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163

7+7
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4/ Příprava rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019
Vklady obcí
2,- Kč x počet obyvatel (úhrada za vedení účetnictví, za
software pro vedení účetnictví, poplatky za vedení účtu, atd.)
Poradenská činnost a odměna předsedy svazku
cca 150 000,- Kč
Vlastní vklady na DT 7
jednotlivé obce si na akce, které budou podány v POV DT 7 a na
ostatní akce, vyčlení potřebnou částku ve svém rozpočtu,
v příslušné kapitole.
Rozpočet bude vyrovnaný.
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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 2016 vyvěšen po dobu 15 dnů na
úředních deskách členských obcí.
ÚKOLY:
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2016 dá částku 15.000,- Kč na Mikroregion
Jizera, Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný rozpočet k vyvěšení.
Dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
bude zpracován i rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019
NÁVRH:
rok 2017
příjmy:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
150 tis. Kč
náklady na účetnictví
10 tis. Kč
členské příspěvky
42 tis. Kč
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný projekt Mikroregionu
300 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz a režii
integrovaný projekt Mikroregionu

150 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč
300 tis. Kč

rok 2018
příjmy:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
100 tis. Kč
náklady na účetnictví
10 tis. Kč
členské příspěvky
42 tis. Kč
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný projekt Mikroregionu
200 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz a režii
integrovaný projekt Mikroregionu

100 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč
200 tis. Kč
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rok 2019
příjmy:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
150 tis. Kč
náklady na účetnictví
10 tis. Kč
členské příspěvky
42 tis. Kč
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný projekt Mikroregionu
300 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz a režii
integrovaný projekt Mikroregionu

150 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč
300 tis. Kč

Vše je zahrnuto do nedaňových příjmů. Členské obce souhlasí s návrhem, na příštím zasedání
dojde ke schválení.
5/ Projekt Svazu měst a obcí – Efektivní meziobecní spolupráce
Je provedeno výběrové řízení na společnost, která zajistí výběrové řízení na nového dodavatele
likvidace komunálního a směsného odpadu.
Na území ORP Turnov proběhlo závěrečné jednání k akčnímu plánu a efektivní meziobecní
spolupráci. Nadále bude pokračovat spolupráce v rámci tématu Doprava, především v rámci
zadávaní tendrů na opravy komunikací. Jmenovaným zástupcem za členské obce je předseda
svazku – ing. Sodomka.
Jednání budou probíhat 2x ročně, koordinační výbor si klade za cíl propojovat potřeby
jednotlivých obcí, o rozsahu všech aktivit budou všechny obce písemně informovány.
6/ Diskuse
Poradce - převod majetku PRV
Členským obcím (Kobyly, Pěnčín, Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov,
Vlastibořice a Žďárek) byly předloženy darovací smlouvy na převod majetku pořízeného
z Programu rozvoje venkova. Každá členská obec schválí usnesením zastupitelstva tuto darovací
smlouvu a následně ji podepíše. K převodu majetku dojde k 31.12.2015. Výše převáděného
majetku bude uvedena v předávacím protokolu.
Poradce – protidrogová prevence
Město Turnov předpokládá vypsání dotačního nástroje na příjem žádostí na konci roku 2015. Na
základě skutečných termínů ve vyhlášené výzvě předseda mikroregionu posoudí, zda se stihne
administraci příspěvku na protidrogovou prevenci v roce v roce 2015.
Poradce – dotace MMR
V roce 2016 by měl být Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášen dotační titul na opravy,
obnovy místních komunikací pro obce do 3 000 obyvatel. Pro úspěšné podání žádosti na opravy
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MK je nutné mít již zpracovanou projektovou dokumentaci včetně povolení, které bude
opravňovat k podání žádosti.
Postup:
1) Nejprve se s investičním záměrem obec dostaví na místně příslušný stavební (či
dopravní) úřad, který rozhodne, zda bude na realizaci vydáno stavební povolení či
ohlášení stavby.
2) Obec může zvážit využít novelu zákona č. 13/1997 Sb. (č. 104/2014 Sb. platnou od
1.3.2014), kde je v §16 odst. 3 uvedeno, že pokud se obnovuje vozovkové souvrství
(nenavyšuje se původní niveleta, ale je umožněno vyrovnat propadlá lokální místa) není
potřeba stavební povolení či jiné opatření SÚ.
3) Podle názoru SÚ obec zadá zpracování PD pro SP či ohlášení dle vyhl.č.
146/2008 Sb. – příloha č. 7,8 nebo 9.
Pozor – pro realizaci musí být souhlas vlastníků sousedních pozemků
7/ Usnesení
Účast 9 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) dodatek č. 2 Strategického rozvojového materiálu na časové období 2015 – 2022
(9 hlasů ano)
b) podání žádosti o dotaci na akci ,,Obnova veřejného osvětlení MR Jizera 2015“ ve výši
884 000,- Kč včetně DPH. Vlastní podíl ve výši min. 50% bude činit 884 000,- Kč včetně
DPH.
(9 hlasů ano)
c) zástupce Mikroregionu Jizera Ing. Václava Sodomku k účasti na jednáních koordinačního
výboru v rámci Efektivní meziobecní spolupráce tématu Doprava
(9 hlasů ano)
d) darovací smlouvu s Obcí Svijany na převod majetku pořízeného z dotace Programu
rozvoje venkova v roce 2010
(9 hlasů ano)
e) darovací smlouvu s Obcí Kobyly na převod majetku pořízeného z dotace Programu
rozvoje venkova v roce 2010
(9 hlasů ano)
f) darovací smlouvu s Obcí Radimovice na převod majetku pořízeného z dotace Programu
rozvoje venkova v roce 2010
(9 hlasů ano)
g) darovací smlouvu s Obcí Soběslavice na převod majetku pořízeného z dotace Programu
rozvoje venkova v roce 2010
(9 hlasů ano)
h) darovací smlouvu s Obcí Svijanský Újezd na převod majetku pořízeného z dotace
Programu rozvoje venkova v roce 2010
(9 hlasů ano)
i) darovací smlouvu s Obcí Sychrov na převod majetku pořízeného z dotace Programu
rozvoje venkova v roce 2010
(9 hlasů ano)
j) darovací smlouvu s Obcí Vlastibořice na převod majetku pořízeného z dotace Programu
rozvoje venkova v roce 2010
(9 hlasů ano)
k) darovací smlouvu s Obcí Žďárek na převod majetku pořízeného z dotace Programu
rozvoje venkova v roce 2010
(9 hlasů ano)
l) darovací smlouvu s Obcí Pěnčín na převod majetku pořízeného z dotace Programu rozvoje
venkova v roce 2010
(9 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2019
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Členská schůze neschvaluje:
žádný bod programu

………………………..
Jaroslava Kvapilová
ověřovatel

….………………….
Ing. Luděk Sajdl
ověřovatel

.…………………..
Ing. Václav Sodomka
předseda

8/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19:00 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 10.11. 2015 od 17:00 hod. ve víceúčelové budově v Radimovicích.

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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