ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 5/2019 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 19. listopadu 2019 od 17,00 hod. v obci Žďárek v hostinci Zlatá hvězda
Přítomni: dle presenční listiny
Přítomno 13 zástupců členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Ing. Karel Bičík a Jaroslav Červa (jednohlasně 13 hlasy schváleno).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Nákup techniky pro MR JIZERA - postup realizace akce
3/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2019
4/ Volba člena orgánu pro schválení účetní závěrky
5/ Rozpočtové opatření č. 4/2019 a pověření schválení rozpočtových opatření předsedou
svazku
6/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2019
7/ Schválení rozpočtu MR na rok 2020
8/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023
9/ Vedení účetnictví v roce 2020 – schválení DPP
10/ Odměna předsedovi svazku v roce 2020
11/ Vypsané dotace pro obce
12/ Diskuse
13/ Usnesení
14/ Závěr
Program zasedání byl schválen 13 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, doposud ze strany Libereckého kraje neukončena kontrola
Zástupci obcí neprodleně předloží dle § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění
závěrečný účet MR Jizera za rok 2018 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 2019, tj. do 06/2020.
- splněno
Nákup techniky pro MR JIZERA - Obcím bude předána žádost o individuální dotaci ve výši
100 % předpokládaných nákladů techniky, kterou obec požadovala společně využívat. Obce
schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní na úřední desce obce v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb. (pro schválení dotace pro mikroregion musí mít obce schválené
rozpočtové opatření).
- splněno
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Předseda svazku zajistí pojištění (povinné ručení) zakoupeného nosiče kontejnerů
- splněno
Divadlo Noc na Karlštejně - Starostové členských obcí nahlásí Ing. Sodomkovi počty osob
do 30.9.2019.
- splněno
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2020 dá částku (členský příspěvek)
15.000,- Kč na Mikroregion Jizera, Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný
rozpočet k vyvěšení.
- splněno
2/ Nákup techniky pro MR JIZERA - postup realizace akce
Během října došlo k uzavření kupních smluv se všemi vybranými dodavateli a již dochází
k postupnému předávání techniky.
Místa uskladnění techniky: Paceřice, Příšovice, Kobyly, Turnov
Technika bude obcím zapůjčována na základě Smlouvy o výpůjčce, jejíž vzor bude obcím
zaslán. Předpokládá se, že technika bude obsluhována osobami řádně proškolenými, náklady
na vyzvednutí a vrácení techniky do místa uskladnění budou hradit členské obce.
Pokud bude o zakoupenou techniku větší zájem, je možné připravit i výpůjční knihu, kterou
povede předseda a obce si budou moci techniku dopředu rezervovat. Je nutné se zapůjčenou
technikou okamžitě pracovat, a pokud není využita ji vrátit zpět na místo skladování.
ÚKOLY: Předseda zašle poradkyni fotodokumentaci zakoupené techniky k ZVA.
3/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2019
Dne 20.11.2018 bylo členskou schůzí schváleno jmenování inventarizační komise ve složení:
Ústřední inventarizační komise: předseda: Ing. Petr Felkner – starosta obce Svijany
Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka obce Sychrov
Mgr. Iva Havlíková – starostka obce Žďárek
Předseda svazku stanovuje plán inventur s platností od 1.12.2019 do 31.1.2020.
Členské obce tento plán projednaly a souhlasí s obsahem.
4/ Volba člena orgánu pro schválení účetní závěrky
Členská schůze schválila dne 20.11.2018 orgán pro schválení účetní závěrky ve složení:
Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře
Ing. Karel Bičík, bytem Pěnčín 22, 463 45 Pěnčín
Petra Bursová, bytem Svijanský Újezd 19, 463 45 Pěnčín
Podle platných Stanov Orgán pro schválení účetní závěrky má 3 členy. Orgán pro schválení
účetní závěrky tvoří zástupci členských obcí, které do této funkce volí členská schůze.
V každém roce dochází k výměně jednoho člena. Opětovná volba pro bezprostředně
následující období je vyloučena.
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Navržená nová členka:
Jana Hártlová, starostka členské obce Vlastibořice
Navržená kandidátka s nominací souhlasí.
5/ Rozpočtové opatření č. 4/2019 a pověření schválení rozpočtových opatření předsedou
svazku
Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2019 (příloha zápisu).
Členské obce k němu nemají výhrady.
Zástupci členských obcí po projednání pověřují předsedu svazku Mikroregionu Jizera
schválením předběžného rozpočtového opatření 5/2019 k rozpočtu za rok 2019 pro operace,
které vzniknou od 19.11.2019 do 31.12.2019 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto
rozpočtové změny:
- Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
- Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů,
předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo
položky finančního vypořádání.
- Změny rozpočtu v důsledků upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby
v případech přesunů příjmů a výdajů.
- Zvýšení příjmových položek proti položce 8115
Předseda svazku bude o provedeném rozpočtovém opatření informovat zástupce členských
obcí na nejbližším zasedání členské schůze.
6/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2019
Členové revizní komise ve složení: Ing. Luděk Sajdl, předseda, Ing. Karel Bičík a Petra
Bursová předložili zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2019 ze dne
5.11.2019.
Poradkyně přítomným přečetla kontrolní zprávu a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny
nedostatky.
Originál dokumentu „Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregionu Jizera“ v roce
2019“ bude uložen ve složce svazku.
ÚKOLY:
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. 250/2001 Sb., v platném znění). Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých
členských obcí byl záznam o předložení zprávy – vzato na vědomí.

Ze zasedání odešel zástupce členské obce Radimovice
7/ Schválení rozpočtu MR na rok 2020
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a zák. č. 250/2000 Sb.,
v platném znění byl návrh rozpočtu vyvěšen po dobu 15 dnů před zahájením projednávání na
úředních deskách členských obcí. Rozpočet byl zveřejněn v příjmech 1 307 837,- Kč a
výdajích 1 307 837,- Kč
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Dále byly na úřední desce svazku vyvěšeny dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové
odpovědnosti informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na
který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu za předcházející rok.
K předloženému návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Revizní komise projednala návrh rozpočtu na rok 2020 s výsledkem bez připomínek.
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2020 předložily obce: Soběslavice, Svijany, Radimovice,
Turnov, Čtveřín, Žďárek, Svijanský Újezd, Ohrazenice, Pěnčín, Kobyly,Lažany, Sychrov
ÚKOLY: Předseda svazku zveřejní na webových stránkách svazku schválený rozpočet,
členské obce zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedeném schváleném dokumentu.
8/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 zpracovaný dle § 3 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl projednán
na minulém zasedání a byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí a
mikroregionu.
Ke střednědobému výhledu rozpočtu nebyly vzneseny z řad občanů členských obcí žádné
připomínky.
Vyvěšený návrh střednědobého výhledu rozpočtu přinesly k archivaci obce: Soběslavice,
Svijany, Radimovice, Turnov, Čtveřín, Žďárek, Svijanský Újezd, Ohrazenice, Pěnčín,
Kobyly,Lažany, Sychrov
ÚKOLY: Předseda svazku zveřejní na webových stránkách svazku střednědobý výhled
rozpočtu, členské obce zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedeném schváleném
dokumentu.
9/ Vedení účetnictví v roce 2020 – schválení DPP
Mikroregion je dle platných Stanov povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
způsobilou. V roce 2020 je předkládán návrh na uzavření dohody o provedení práce s paní
Gabrielou Hrazdirovou na vedení účetnictví MR, zpracování měsíčních uzávěrek a roční
účetní závěrky v částce 10 000,- Kč za 70 hodin práce. Částka bude uhrazena z prostředků
mikroregionu a bude splatná ve 2 splátkách k 30.6.2020 – 5000,- Kč, k 31.12.2020 - 5000,Kč.
Na každou realizovanou dotační akci bude schválena samostatná DPP.
10/ Odměna předsedovi svazku v roce 2020
S předsedou svazku bude uzavřena DPP za vedení webových stránek svazku, zajištění akce
pro děti mateřských škol, zajištění kulturní akce pro seniory + další činnosti v celkové částce
60 000,- Kč. Předsedovi svazku bude měsíčně vyplácena částka ve výši 5000,- Kč s účinností
od 1.1.2020 do 31.12.2020.
11/ Vypsané dotace pro obce
SFDI – termín do 8.4.2020
Chodníky podél II. a III.tříd, musí být vydáno stavební povolení
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vyhlasene-vyzvy/
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MMR – Podpora bydlení pro rok 2020
- podprogram Technická infrastruktura (zainvestování rozvojových lokalit), Podporované
byty a Bytové domy bez bariér
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok2020
Národní program Životní prostředí ,výzva č. 2/2018 Zdroje pitné vody
Příjem žádostí do 18.12.2020
1. Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i
povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody,
skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné
technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro
veřejnou potřebu.
2. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování
obyvatelstva.
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55
POV Libereckého kraje
připravena je podpora z Programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Podpora opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se
zaměřením především na bioodpady bude poskytována v následujících oblastech:
• Aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně
propagace předcházení vzniku odpadů,
• vznik a provoz RE-USE center v obcích,
• vznik a provoz prodejen „bez obalu“
• opravárenská činnost (pořízení nářadí, nástrojů, zařízení nebo materiálu pro opravy, režijní
náklady provozovny, náklady na publicitu),
• pořízení domácích kompostérů,
• pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady,
• pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby
zahrad občanů,
• zlepšení provozu zařízení (provozovaných) k využití bioodpadů z údržby zeleně.
Program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
Účel podpory
A

•
•

Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně
Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče
o biotopy

•

Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v
nouzi
Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy
zvířat

B

•

C

•

Údržba a obnova drobných památek v krajině

Termín podání do 28.2.2019
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MMR POV
Dle tiskové zprávy budou v roce 2020 podpořeny ze zásobníku projektu z roku 2019 projekty
na obnovu MK a občanské vybavenosti, zda budou v rámci těchto dotačních titulů přijímány
nové žádosti doposud není známo.
12/ Diskuse
Obec Sychrov
- řeší finanční náročnost realizace rekonstrukcí mostů, nyní most v Radostíně, celková
náklady cca 25 mil. Kč
Obec Čtveřín – zkušenost obcí s vydávání místního zpravodaje, tipy na tiskárny
Pěnčín – vhodné dotace na opravu technologií starých studní
13/ Usnesení
Účast 13 a následně 12 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) plán inventur platnost od 1.12.2019 do 31.1.2020
(13 hlasů ano/0/0)
b) nového člena orgánu pro schválení účetní závěrky:
Jana Hártlová
(12 hlasů ano/0/1 se zdržel)
Datum vzniku funkce: 20.11.2019
c) rozpočtové opatření č. 4/2019
(13 hlasů ano/0/0)
d) pověření předsedy svazku Mikroregionu Jizera schválením předběžného rozpočtového
opatření 5/2019 k rozpočtu za rok 2019 pro operace, které vzniknou od 20.11.2019 do
31.12.2019 bez určení konkrétní výše v Kč
(13 hlasů ano/0/0)
g) vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Jizera na rok 2020 v příjmech 1 307 837,- Kč a ve
výdajích 1 307 837,- Kč
(12 hlasů ano/0/0)
h) střednědobý výhled rozpočtu Mikroregion Jizera na roky 2021 – 2023
( 12 hlasů ano/0/0)
i) uzavření Dohody o provedení práce na vedení účetnictví na rok 2020 s paní Gabrielou
Hrazdirovou v částce 10 000,- Kč za 70 hodin práce
( 12 hlasů ano/0/0)
j) uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Sodomkou ve výši 60 000,- Kč v roce 2020 za
vedení webových stránek a pořádání kulturních a společenských akcí v průběhu roku
(12 hlasů ano/0/0)
Členská schůze bere na vědomí:
- Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2019

………………………..
Ing. Karel Bičík
ověřovatel

….………………….
Jaroslav Červa
ověřovatel

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

14/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 18,40 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 6.2.2020 od 17,00 hod. v obci Čtveřín.
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