ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 2/2021 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 30. března 2021 od 17,00 hod. v Lažanech
Přítomni: dle presenční listiny
Přítomno 11 zástupců členských obcí
Předseda svazku konstatoval, že počtem 11 přítomných zástupců členských obcí je zasedání
členské schůze usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Bc. Jana Hartlová a pan Ondřej Zoubek (Hlasování: 11 ano/0/0).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Schválení podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje na akci: Komunální technika
pro MIKROREGION JIZERA
3/ Likvidace odpadů na území svazku
4/ Školení členských obcí – VZMR a odpovědné zadávání
5/ Vypsané dotace pro obce
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr
Program zasedání byl schválen 11 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
- bude splněno
2/ Schválení podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje na akci: Komunální
technika pro MIKROREGION JIZERA
V letošním roce byl v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje vyhlášen DT 7 na
realizaci integrovaných projektů mikroregionů. Mikroregionem bude podána žádost o dotaci
na nákup další komunální techniky, po které je v členských obcích největší poptávka.
Název akce: Komunální technika pro MIKROREGION JIZERA
Počet ks zakoupené techniky: 19
Celkové uznatelné náklady akce: 1 983 180,- Kč
Dotace bude požadována 50% ve výši 991 590,- Kč
ÚKOLY: Poradkyně na základě předložených podkladů dopracuje žádost o dotaci a předloží
ji předsedovi k podpisu.
Některá ze zvolené techniky bude zakupována již před letním provozem, proto bude vypsáno
dílčí výběrové řízení již v 04-05/2021.
3/ Likvidace odpadů na území svazku
P. Faistaver na minulém zasedání uvedl, že prověří možnosti nasazení vážících vozů a pošle
podklady pro další společné jednání, které se uskuteční v sídle společnosti v Jablonci n. Nis.
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Před zasedání byl p. Faistaverem zaslán e-mail s obsahem:
O možnosti vážit komunální odpad v obcích svazku jsem s provozním oddělením diskutoval a nebude
to problém.
Na tento systém vážení jsme přešli řádově u cca 20 obcí. Nejde to ale sjednotit tak, že bude kalkulace
- nabídka pro celý svazek jednotná. Každá obec má dlouhodobě zavedený systém: četnost svozů,
velikost nádob u jednotlivých domů…. Je potřeba projednat vždy samostatně s konkrétní
samosprávou, která projeví zájem.
Dále pak je důležité, zda tato konkrétní obec má zájem i o systém „door to door“, kde dodáváme ke
každému domu nádobu na plast a papír. To souvisí s tím, zda se v dané obci sníží v ten samý
okamžik objem nádob nebo četnost svozu komunálních odpadů.
Je nezbytné u každé obce zrevidovat a následně připravit:
1.
Revize současného systému: počty nádob na komunální odpad, četnost svozů
2.
Současné náklady na svoz komunálních odpadů
3.
Současné náklady na svoz plastu a papíru
4.
Kalkulaci na svoz od tuny komunálních odpadů (vycházíme z kontrolního vážení, ročního
hlášení, doby svozu a přejezdů)
5.
Kalkulace sběru a svozu plastu a papíru v systému „door to door“
Schůzku v SKS rád zajistím ale před tím bych připravil s kolegy základní data u obcí, které mají
zájem.
Pošlete mi konkrétní obce, případně soupis obcí z celého svazku, které obsluhujeme a ke kterým
máme data. K těmto samosprávám připravíme základní údaje.

O přípravu podkladů projevily zájem obce:
Příšovice, Pěnčín, Paceřice, Čtveřín, Radimovice, Svijany, Svijanský Újezd, Lažany,
Vlastibořice, Kobyly, Ždárek, Sychrov, Přepeře,
Soběslavice zvažují
ÚKOLY: Poradkyně předá informaci p. Faistaverovi.
4/ Školení členských obcí – VZMR a odpovědné zadávání
V rámci projektu Poradenství pro Mikroregion Jizera mělo proběhnout 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. Z důvodu epidemiologické situace
školení neproběhlo.
Nový termín: 20.4.2021 ve Svijanech od 9,00 hod.
Semináře pro zadavatele, které zdarma připravuje on-line MMR k zaregistrování:
https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/skoleni/
5/ Vypsané dotace pro obce
Ministerstvo financí
Výzva č. 8 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí
• dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně
výstavbu chybějících kapacit základních a mateřských škol včetně zázemí (NE dětská
hřiště, komerční prostory, které neslouží ke školní a předškolní výuce nebo nově
zřizované školní zařízení)
• dotace 90%
• max. dotace 20 mil. Kč, min. dotace 600 tis.
• pozor - dotace musí být vyčerpána v roce 2021, nelze ji rozdělit do více let
•
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žádosti se podávají od 15.3. do 18.4.2021
Výzva č. 9 Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury
•

•
•
•
•
•
•
•
•

dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů, které slouží nebo
budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou
výstavby nebo formou budoucího výkupu nemovitosti do majetku obce případně i s
její následnou rekonstrukcí
max. podlahová plochy bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 m2
pronajímání musí být zahájeno do 6 měsíců od předložení závěrečného vyhodnocení
akce
pronajímáno musí být nejméně 10 let
předem musí být stanoveny transparentní a nediskriminační zásady pro výběr
nájemníků
dotace 90 %
max. dotace 10 mil. Kč, min. dotace 600 tis. Kč
pozor - dotace musí být vyčerpána v roce 2021, nelze ji rozdělit do více let
žádosti se podávají od 15.3. do 18.4.2021

6 /Diskuse
Ing. Sajdl - Dílčí přezkoumání hospodaření svazku
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
7/ Usnesení členské schůze MIKROREGIONU JIZERA
Účast 11 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na projekt
,,Komunální technika pro MIKROREGION JIZERA“ včetně vyčlenění vlastních zdrojů na
realizaci
(11 hlasů ano/0/0)
Členská schůze bere na vědomí:
- výsledek Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Jizera

………………………..
Bc. Jana Hartlová
ověřovatel

….………………….
Ondřej Zoubek
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 25. 5. 2021 od 17,00 hod. v obci Sychrov, OÚ.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
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