ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 4/2021 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 7. září 2021 od 17,00 hod. v obci Příšovice
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 pan Ondřej Zoubek a paní Ilona Šerpánová (Hlasování: 13 ano/0/0).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Komunální technika pro MIKROREGION JIZERA – výsledky VŘ, uzavření kupních
smluv, žádosti o dotaci s členskými obcemi, uskladnění zakoupené techniky ve členských
obcích
3/ Příprava rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025
4/ Rozpočtové opatření č. 2/2021
5/ Závěrečné vyhodnocení projektu: Poradenství pro Mikroregionu Jizera
6/ Vypsané dotace pro obce
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ Závěr
Program byl doplněn o bod:
Optimalizace turistického informačního systému (infotabule) – Sdružení Český ráj
Program zasedání byl schválen 13 hlasy.
Optimalizace turistického informačního systému (infotabule) – Sdružení Český ráj
Zástupci Sdružení Český ráj Ing. Kořínková a Ing. Jiří Lukeš členské obce seznámili se
zpracovanou analýzou stávajícího stavu turistického informačního systému, ze které vyplývá:
- na území mikroregionu se nachází mnoho typů informačních panelů (např. tabule z
Euroregionu, tabule osazované svazkem a obcemi a další subjekty)
- je nutné zajistit optimalizaci informačních tabulí na území svazku
- prioritou je jednotný grafický systém
Zpracovaný monitoring těchto infotabulí bude Ing. Lukešem zaslán obcím k vyjádření
se stanoveným termínem odpovědi a se žádostí o následnou spolupráci v případě zájmu
Nové informační tabule a mapy by se mohly stát součástí integrovaného projektu svazku na
rok 2022.
Obce, které si již objednaly nové mapy- Žďárek, Radimovice, Čtveřín, Vlastibořice
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
- splněno
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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.
- splněno
Vyvěšený návrh závěrečného účtu předložily obce: Turnov, Ždárek, Příšovice, Přepeře,
Čtveřín, Pěnčín, Kobyly, Ohrazenice, Svijany, Lažany, Paceřice
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.
- splněno
2/ Komunální technika pro MIKROREGION JIZERA – výsledky VŘ, uzavření kupních
smluv, žádosti o dotaci s členskými obcemi, uskladnění zakoupené techniky ve členských
obcích
Liberecký kraj udělil mikroregionu dotaci na projekt: Komunální technika pro
MIKROREGION JIZERA, výše dotace 991 590,- Kč, předpokládané celkové náklady
1 983 180,- Kč.
Proběhlo výběrového řízení dne 19.7.2021. S dodavateli, kteří předložili ekonomicky
nejvýhodnější nabídku, na základě doporučení komise, byly uzavřeny kupní smlouvy, zvlášť
na každou část.
Nabídky nebyly podány na část r) kalové čerpadlo, proto byl proveden průzkum trhu a
čerpadlo bylo dodatečně objednáno. Dále vybraný dodavatel odmítl uzavřít kupní smlouvu na
traktor včetně mulčovací záslepky, a proto bude vypsáno další výběrového řízení na podzim
2021.
Na základě uzavřených kupních smluv je technika postupně dodávána.
Objednána byla většina techniky v celkové hodnotě 1 791 399,- Kč, chybí zakoupit traktor
včetně mulčovací záslepky – předpokládaná hodnota 146 110,- Kč, tj. celková hodnota
projektu by mohla činit 1 937 509,- ,což by bylo ušetření na celkových zdrojích 45 671,- Kč.
Členským obcím byly zaslány žádosti o dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. Částka dotace se
rovná předpokládané míře využití zakoupené techniky danou obcí.
Veškerá zakoupená technika bude členským obcím zapůjčována na základě uzavřené smlouvy
o výpůjčce.
Technika bude uskladněna v Příšovicích, Turnově, Radimovice.
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3/ Příprava rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 –
2025
Členské příspěvky členských obcí budou činit 15 000,- Kč a Města Turnova 45 000,- Kč.
Tyto příspěvky budou využity na úhradu vedení účetnictví, poradenskou činnost, DPP
předseda svazku, za software pro vedení účetnictví, poplatky za vedení účtu, atd.)
Návrh rozpočtu připraví paní účetní. Do rozpočtu bude zahrnut 10% doplatek dotace na akci
komunální technika.
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 2022 vyvěšen po
dobu 15 dnů před schválením na úředních deskách členských obcí a svazku.
ÚKOLY:
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2022 dá částku (členský příspěvek)
15.000,- Kč na Mikroregion Jizera, Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný
rozpočet k vyvěšení.
Dále byl předložen Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 2025 je zpracovaný dle § 3 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
- členské obce k němu nemají výhrady, návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude také řádně
zveřejněn na úředních deskách členských obcí a svazku
4/ Rozpočtové opatření č. 2/2021
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2021 ve výdajích 892 431,- Kč a
v příjmech 892 431,- Kč, které reaguje na udělenou dotaci z Libereckého kraje, poskytnutí
dotací od členských obcí na financování projektu nákupu techniky.
Členské obce nemají k rozpočtovému opatření výhrady.
Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
5/ Závěrečné vyhodnocení projektu: Poradenství pro Mikroregionu Jizera
V 09/2021 končí příkazní smlouva na poradenskou činnost. Po úhradě zbývající odměny bude
vyhotoveno závěrečné vyhodnocení akce a požádáno o 10% doplatek dotace na poradenství.
6/ Vypsané dotace pro obce
Ministerstvo zemědělství
Dotační program 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích – 2. etapa“
dotace na malé vodní nádrže do výše 70%
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnimhospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390podpora-opatreni/
Obchůdek 2021+ - na Libereckém kraji by se měly podávat žádosti od 23.10. do 8.11. 2021

7/ Diskuse
Poradce - Konání divadelního představení pro seniory na podzim 2021
Divadelní představení, Charleyova teta od Jevana Brandona Thomase, by se na základě zájmu
členských obcí při dodržení všech epidemiologických opatření konat mohlo.
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Termín konání: 19. 11. 2021 od 17,00 hod. v kulturním domě v Pěnčíně.
ÚKOLY:
- do 20.09.2021 obce nahlásí poradkyni zájem jednotlivých členských obcí
- následně po dohodě s předsedou svazku bude případně představení objednáno a členské
obce budou obratem informovány
Integrovaný projekt svazku na rok 2022
Zakoupení podia a pivní setů, Ohrazenice – informační systém v obci, informační tabule
včetně map
ÚKOLY: Členské obce do příštího zasedání stanoví požadavky na společný integrovaný
projekt
Vážení směsného odpadu – většina členských obcí konstatovala, že přestože byla
kontaktována pracovníky SKS s.r.o., doposud neproběhlo dohodnuté alespoň dvoje vážení
likvidovaného směsného odpadu.
ÚKOLY: P. Soldátová opětovně požádá p. Faistavera, zda by bylo možné pokračovat
v započaté spolupráci.
Obec Svijany – seznámila členské obce s řešením lokalit pro sběr separovaného odpadu –
oplocené plochy s přístupem jednotlivých č.p. do nich na čip, systém má i monitoring četnosti
odkládání separovaného odpadu, více info v členské obci
8/ Usnesení členské schůze MIKROREGIONU JIZERA
Účast 13 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 2/2021
(13 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel)
Členská schůze bere na vědomí:
- uzavřené Kupní smlouvy na základě provedeného výběrového řízení na nákup komunální
techniky
- konání divadelního představení v případě zájmů členských obcí

………………………..
Ondřej Zoubek
ověřovatel

….………………….
Ilona Šerpánová
ověřovatel

.……………………..
Ing. Luděk Sajdl
předseda

9/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 18,30 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 16.11.2021 od 17,00 hod. v obci Čtveřín na obecním úřadě.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
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