ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 3/2021 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 25. května 2021 od 17,00 hod. v obci Sychrov
Přítomni: dle presenční listiny
Přítomno 13 zástupců členských obcí
Předseda svazku konstatoval, že počtem 13 přítomných zástupců členských obcí je zasedání
členské schůze usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Ing. Petr Felkner a František Novák (Hlasování: 13 ano/0/0).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Rozpočtové opatření č. 1 /2021
3/ Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2020
4/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku za rok 2020
5/ Vypsané dotace pro obce
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr
Program zasedání byl schválen 13 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
- bude splněno
Komunální technika z POV LBC kraje - poradkyně na základě předložených podkladů
dopracuje žádost o dotaci a předloží ji předsedovi k podpisu.
- splněno
Zájem o vážící vozy z SKS - poradkyně předá informaci p. Faistaverovi od jednotlivých obcí.
- splněno
ÚKOLY: Vzhledem k tomu, že doposud SKS jednala pouze s obcí Příšovice a částečně
s obcí Svijany poradkyně zašle SKS požadavek na předložení navrhovaného řešení ve všech
obcím s termínem do dalšího zasedání MR ,tj. 7.9.2021.
2/ Rozpočtové opatření č. 1 /2021
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2021, které reaguje na nákup
komunální techniky svazkem.
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
3/ Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2020
Návrh závěrečného účtu MR Jizera za rok 2020 byl všem obcím včetně Zprávy o výsledku
hospodaření svazku rozeslán.
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu splatnými stanovami
vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů před dnem zahájení jeho projednávání, je možné
ho schválit. Nikdo z občanů členských obcí neměl připomínky.
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Vyvěšený návrh závěrečného účtu předložily obce: Turnov, Ždárek, Příšovice, Přepeře,
Čtveřín, Pěnčín, Kobyly, Ohrazenice, Svijany, Lažany
ÚKOLY:
Zástupci obcí neprodleně předloží dle § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění
závěrečný účet MR Jizera za rok 2020 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 2021, tj. do 06/2022.
4/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku za rok 2020
Členským obcím byla předložena účetní závěrka za rok 2020 schválená orgánem pro
schválení účetní závěrky dne 24.5.2021. Zástupci členských obcí nemají k předloženému
dokumentu výhrady.
5/ Vypsané dotace pro obce
Dotační podporu zaměřenou na provozní náklady malých venkovských prodejen chystá
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR). Konkrétně se jedná o program Obchůdek
2021+ určený na podporu malých prodejen umístěných v obci do jednoho tisíce obyvatel,
nebo v obci do tří tisíc obyvatel, jejíž místní části mají méně než jeden tisíc obyvatel.
Zároveň v této obci, nebo její místní části, nesmí být v době schválení žádosti více než jedna
prodejna.
Na připravovaný program Obchůdek 2021+ vyčlení MPO ČR ročně tři miliony korun a jeden
kraj, bez území hlavního města Prahy. V jedné výzvě smí jedna prodejna obdržet maximálně
100 tisíc korun z prostředků poskytnutých MPO ČR. Kraj může výzvu kofinancovat. Půjde
přitom o peníze z národních zdrojů. Podmínkou získání dotace je, že obchod musí být otevřen
minimálně pět dnů v týdnu, celoročně, a musí prodávat potraviny. Peníze může použít
například na mzdy, nájem, vytápění, osvětlení, internet, pořízení materiálů a obalů, ochranné
pomůcky nebo úroky z hypoték. Naopak nemusí vykazovat ztrátu. Předpokládané zahájení
programu je třetí čtvrtletí tohoto roku, výzva bude vypsána Libereckým krajem.
6 /Diskuse
Poradkyně – dotace na nákup techniky (návrh na udělení)
Svazek požádal Liberecký kraj o přidělení dotace na projekt: Komunální technika pro
MIKROREGION JIZERA, výše dotace 991 590,- Kč, celkové náklady 1 983 180,- Kč.
Dotace v požadované výši byla příslušným výborem schválena, nyní bude o přidělení dotace
rozhodovat ZK v 06/2021.
V případě udělení dotace je předseda svazku pověřen uzavřením smlouvy na poskytnutí
dotace.
Svijany – zákon o odpadech
V 09/2021 bude v Turnově porada ORP, kde bude řešeno toto téma
25.6.2021 školení na krajském úřadě – odpady, místní poplatky
Sychrov – obec získala dotaci na rekonstrukci mostu ze SFDI
Dotace 19,0 mil. Kč, vlastní zdroje 4,5 mil. Kč
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Konání divadelního představení pro seniory na podzim 2021
- o konání bude rozhodnuto v září 2021 podle epidemiologické situace a platných opatření
Územní koridor pro rychlodráhu vlaku
Několika členských obcí se dotýká územní koridor pro vedení rychlodráhy vlakového spoje
Liberec – Praha, což ovlivňuje i plánovaný územní rozvoj obcí
7/ Usnesení členské schůze MIKROREGIONU JIZERA
Účast 13členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 1/2021
(12 hlasů ano, 0 proti, 1 se zdržel)
b) Celoroční hospodaření Mikroregionu Jizera a závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok
2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizera za rok
2020, a to bez výhrad
(13 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel)
Členská schůze bere na vědomí:
- schválenou účetní závěrku svazku za rok 2020
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Libereckým krajem na nákup techniky

………………………..
Ing. Petr Felkner
ověřovatel

….………………….
František Novák
ověřovatel

.……………………..
Ing. Luděk Sajdl
předseda

8/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 18,00 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 7. září 2021 od 17,00 hod. v obci Příšovice, OÚ.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
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