ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 5/2020 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 24. listopadu 2020 od 17,00 hod. v obci Ohrazenice
Přítomni: dle presenční listiny
Přítomno 12 zástupců členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni pan Ing. Václav Sodomka a pan Jaroslav Červa (Hlasování: 12 ano/0/0).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Rozpočtové opatření č. 2/2020
3/ Divadelní představení pro seniory – zrušení akce
4/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2020
5/ Volba člena orgánu pro schválení účetní závěrky
6/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2020
7/ Schválení rozpočtu na rok 2021
8/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024
9/ Vedení účetnictví v roce 2021 – schválení DPP
10/ Odměna předsedovi svazku v roce 2021
11/ Informace o dílčím přezkoumání hospodaření MR Jizera
12/ Diskuse
13/ Usnesení
14/ Závěr
Program doplněn o bod: Informace o dílčím přezkoumání hospodaření MR Jizera
Hlasování: 12 ano/0/0
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
V 09/2020 bude obcím rozeslán plakátek s upoutávkou na divadelní představení, který by
mohly předat seniorům.
- představení bylo zrušeno
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
2/ Rozpočtové opatření č. 2/2020
Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2020 (příloha zápisu).
Členské obce k němu nemají výhrady.
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Zástupci členských obcí po projednání pověřují předsedu svazku Mikroregionu Jizera
schválením předběžného rozpočtového opatření 3/2020 k rozpočtu za rok 2020 pro operace,
které vzniknou od 24.11.2020 do 31.12.2020 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.
3/ Divadelní představení pro seniory – zrušení akce
Od 5.10.2020 byla nařízením Vlády ČR zakázána produkce kulturních představení.
V souladu s nařízením Vlády ČR Mikroregion Jizera zrušil divadelní představení v Pěnčíně.
Náhradní termín bude řešen podle aktuálního stavu.
4/ Činnost inventarizační komise mikroregionu a její činnost v roce 2020
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 1.12.2020 do 25.1.2021.
Členské obce tento plán projednaly a souhlasí s obsahem.
5/ Volba člena orgánu pro schválení účetní závěrky
Členská schůze schválila dne 19.11.2019 orgán pro schválení účetní závěrky ve složení:
Jana Hartlová, starostka členské obce Vlastibořice
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.
Odvolán:
Ing. Karel Bičík
Navržena nový člen:
Ondřej Zoubek
Navržený kandidát s nominací souhlasí.
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6/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2020
Členové revizní komise ve složení: Jana Hartlová, Ing. Karel Bičík a Petra Bursová předložili
zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2020 ze dne 6.11.2020.
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
2020“ bude uložen ve složce svazku.
ÚKOLY:
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.
7/ Schválení rozpočtu na rok 2021
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 291 500,- Kč a výdajích
291 500,- Kč.
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 skutečném plnění rozpočtu k 30.9.2020
K předloženému návrhu rozpočtu nebyly vzneseny z řad občanů členských obcí žádné
připomínky.
Revizní komise projednala návrh rozpočtu na rok 2021 s výsledkem bez připomínek.
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2021 nepředložily k archivaci obce: Radimovice a 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 2022-2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 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 nepředložily k archivaci obce: Radimovice
a Sychrov
ÚKOLY: Předseda svazku zveřejní na webových stránkách svazku střednědobý výhled
rozpočtu, členské obce zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedeném schváleném
dokumentu.
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9/ Vedení účetnictví v roce 2021 – schválení DPP
Mikroregion je dle platných Stanov povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
způsobilou. V roce 2021 je předkládán návrh na uzavření dohody o provedení práce s paní
Lenkou Tauchmanovou na vedení účetnictví MR, zpracování měsíčních uzávěrek a roční
účetní závěrky v částce 12 000,- Kč za 70 hodin práce. Částka bude uhrazena z prostředků
mikroregionu a bude splatná ve 2 splátkách k 30.6.2021 – 6000,- Kč, k 31.12.2021 - 6000,Kč.
10/ Odměna předsedovi svazku v roce 2021
S předsedou svazku bude uzavřena dohoda o provedení práce za vedení webových stránek
svazku, zajištění akce pro děti mateřských škol, zajištění kulturní akce pro seniory + další
činnosti v celkové částce 60 000,- Kč/rok. Předsedovi svazku bude měsíčně vyplácena částka
ve výši 5000,- Kč s účinností od 1.1.2021 do 31.12.2021.
11/ Informace o dílčím přezkoumání hospodaření MR Jizera
Dne 17.9.2020 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření MR Jizera s výsledkem, že
byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru. Při schvalování rozpočtu bylo
chybně uvedeno, že je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přestože se jednalo o rozpočet
schodkový z důvodu zapojení krátkodobých prostředků na bankovních účtech na výdajové
straně.
Mikroregion Jizera je dle § 13 odst. 1 písm. a) zák.č. 420/2004 Sb, v platném znění povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a
to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen podle § 6 odst. 1 písm. b), a podat o tom
informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném
přezkoumání.
Dané pochybení již nelze odstranit.
Přijaté opatření k nápravě chyb a nedostatků: při formulaci návrhu usnesení o schválení
rozpočtu bude vždy vyžadována součinnost účetní svazku, aby se daný nedostatek
neopakoval.
ÚKOLY: Předseda svazku poskytne při konečném přezkoumání hospodaření informaci o
přijatých opatřeních k nápravě chyb Krajskému úřadu Libereckého kraje.
12/ Diskuse
Ing. Sajdl – likvidace odpadů na území svazku
Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. preferuje
individuální jednání s jednotlivými obcemi ohledně cenových podmínek.
Předseda svazku po dohodě členských obcí shromáždí ceníky zaslané členským obcím na rok
2021 a následně vyvolá osobní jednání s panem Faistaverem.
Prioritou obcí je vážení směsného odpadu ve vztahu k jednotlivých obcím
O výsledku jednání budou členské obce informovány na dalším zasedání svazku.
ÚKOLY: Všechny obce (kromě Turnova a Ohrazenic), které odebírají služby od SKS zašlou
poradkyni ceníky za odvoz a odstranění komunálního odpadu.
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Poradce – problematika zákona č. 106/1999 Sb.
Členskými obcemi byly řešeny četné dotazy vznášené v souladu se zák.č. 106/1999, o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Obce by přivítaly informace k tomuto tématu, hlavně aby měly v pořádku povinně
zveřejňované informace o subjektu na webových stránkách včetně přijatého sazebníku úhrad
nákladů dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
Manuál pro obce se vzorem výroční zprávy je uveřejněn na stránkách MV ČR v sekci další
metodické materiály:
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnymzmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
ÚKOLY: Ing. Sajdl projedná s pověřencem pro ochranu osobních údajů panem Pomijem, zda
by pro obce toto setkání nezajistil.
13/ Usnesení
Účast 12 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 2/2020
(12 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel)
b) pověření předsedy svazku Mikroregionu Jizera schválením předběžného rozpočtového
opatření 3/2020 k rozpočtu za rok 2020 pro operace, které vzniknou od 24.11.2020 do
31.12.2020 bez určení konkrétní výše v Kč
(12 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel)
c) plán inventur platnost od 1.12.2020 do 25.1.2021
(12 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel)
d) nového člena orgánu pro schválení účetní závěrky:
Ondřej Zoubek
(11 hlasů ano, 0 proti, 1 se zdržel)
Datum vzniku funkce: 25.11.2020
e) vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Jizera na rok 2021 v příjmech 291 500,- Kč a ve
výdajích 291 500,- Kč
(12 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel)
f) střednědobý výhled rozpočtu Mikroregion Jizera na roky 2022 - 2024
(12 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel)
g) uzavření Dohody o provedení práce na vedení účetnictví na rok 2021 s paní Lenkou
Tauchmanovou v částce 12 000,- Kč za 70 hodin práce
(12 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel)
h) uzavření Dohody o provedení práce s panem Ing. Sajdlem ve výši 60 000,- Kč v roce 2021
za vedení webových stránek a pořádání kulturních a společenských akcí v průběhu roku
(11 hlasů ano, 0 proti, 1 se zdržel)
Členská schůze bere na vědomí:
- Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2020
- Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření MR Jizera
- přijaté opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků méně závažného charakteru v dílčím
přezkoumání hospodaření MR Jizera

………………………..
Ing. Václav Sodomka
ověřovatel

….………………….
Jaroslav Červa
ověřovatel

.……………………..
Ing. Luděk Sajdl
předseda
5

14/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,10 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 2.2.2020 od 17,00 hod. v Turnově, popř. v Příšovicích
v sokolovně.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
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