ZÁPIS
z veřejného zasedání č.1/2011 členské schůze DSO Mikroregionu Jizera konané
dne 3.2. 2011 od 17,00 hod. v restauraci Svijanka v Obci Svijany
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byly schváleni
Blahoslav Kratochvíl a Jaroslav Červa.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Schválení ročního členského příspěvku dle platných Stanov
3/ Činnost inventarizační komise mikroregionu
4/ Schválení dohody o provedení práce – vedení účetnictví MR
5/ Poradenská činnost na rok 2011
6/ Ukončení udělené podpory z PRV na akci: Obnova místních komunikací a zeleně
v Mikroregionu Jizera
7/ Příprava na podání žádostí z PRV v 11/2011 (prostřednictvím MAS Turnovsko a Sdružení
Český ráj)
8/ Přehled činnosti svazku v roce 2010
9/ Dotační možnosti obcí mikroregionu
10/ Došlá pošta
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr
Program zasedání byl schválen 16 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
a) Návrhu rozpočtu MR Jizera na rok 2010 nedodala obec Soběslavice
b) Poradce do 30.12.2010 rozešle všem členským obcích zprávu o finanční činnosti
Mikroregionu Jizera v roce 2010 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce
k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o
předložení zprávy – vzato na vědomí.
- postupně plněno
c)Poradce v součinností s obcemi dopracuje žádost o finanční prostředky z POV Libereckého
kraje a řádném termínu ji podá. Obce nahlásí písemně, zda v daném rozsahu jejich
požadavek trvá.
- splněno, žádost doposud nepodána
2/ Schválení ročního členského příspěvku dle platných Stanov
Dle článku XVI. Vklady a příspěvky platných Stanov je nutné stanovit výši a termín
pravidelného ročního příspěvku.
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Návrh:
Členský příspěvek na rok 2011 se stanovuje ve výši 2,- Kč na 1 trvale hlášeného obyvatele splatnost do 14.3.2011
Počet obyvatel:
Čtveřín
Sychrov
Ohrazenice
Lažany
Kobyly
Vlastibořice
Pěnčín
Příšovice
Paceřice
Přepeře
Svijany
Svijanský Újezd
Soběslavice
Radimovice
Turnov
Ž'ďárek

425 obyvatel
190 obyvatel
1109 obyvatel
223 obyvatel
330 obyvatel
246 obyvatel
660 obyvatel
1287 obyvatel
297 obyvatel
880 obyvatel
280obyvatel
380 obyvatel
135 obyvatel
276 obyvatel
14 229 obyvatel
127 obyvatel

ÚKOLY:
Paní Francová vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
3/ Činnost inventarizační komise mikroregionu
Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Červa – starosta Obce Kobyly
člen: paní Francová– účetní DSO
Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov
Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek
Komise provedla ke dni 4. 1. 2011 inventuru majetku svazku, ze které byl pořízen inventarizační
zápis, který je uložen v sídle svazku.
Byl ověřen majetek svazku a stav účtu k 31.12.2010 činil 20 789,34 Kč.
Zápis byl předložen členským obcím.
4/ Schválení dohody o provedení práce – vedení účetnictví MR
Byla předložena Dohoda o provedení práce- vedení účetnictví, zpracování účetní uzávěrky s paní
Ivou Francovou na celkovou částku 8 000,- Kč v roce 2011 splatná ve 2 splátkách k 30.6.2011 – 4
000,- Kč, k 31.12.2011- 4 000,- Kč.
Členské obce nemají výhrady k předložené dohodě.
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5/ Poradenská činnost na rok 2011
Paní Lásková Soldátová předložila mandátní smlouvu na poradenskou činnost svazku na rok
2011o celkových nákladech 142 380,-Kč – není plátce DPH. Členské obce nemají výhrady
k předložené mandátní smlouvě.
V mandátní smlouvě není uvedena administrace podané žádosti z PRV – bude nabídnuto
samostatně na základě výběrového řízení, pokud bude podpora udělena.
Dne 24.1.2008 byla schválena odměna ve výši 60 000,- Kč/ rok předsedovi svazku za činnosti
spojené s vedením mikroregionu formou uzavření dohody o provedení práce. Vzhledem k tomu,
že dohoda se uzavírá na běžný rok, je nutné schválit Dohodu o provedení práce na rok 2011
s ing. Petrem Lelkem.
Členské obce souhlasí.
6/ Ukončení udělené podpory z PRV na akci: Obnova místních komunikací a zeleně
v Mikroregionu Jizera
V prosinci 2010 došlo k proplacení dotace z prostředků SZIF.
Následně byl uhrazen úvěr vedený u Komerční banky a obcím byly vráceny prostředky, které
jimi byly předfinancovány na jednotlivá plnění.
Dořešeno bude finanční plnění s Obcí Kobyly.
7/ Příprava na podání žádostí z PRV v 11/2011 (prostřednictvím MAS Turnovsko a
Sdružení Český ráj)
Obcím, které se přihlásily do společného projektu, byly zaslány podklady pro rozdělení dotace.
Obec Radimovice navrhuje jiné rozdělení dotací – zachovat celkovou částku Obcím Lažany a
Soběslavice a ostatním obcím nabídnout k vyčerpání stejnou výši dotace v návaznosti na jejich
připravenost.
Ostatní obce souhlasí s navrženým řešení.
ÚKOLY: Do příštího zasedání obce ještě jednou zváží požadované náklady a nahlásí konečnou
požadovanou částku poradci. Dle zaslaného rozdělení dotace se jedná o částky bez DPH,tj. o
80% z celkové částky.
8/ Přehled činnosti svazku v roce 2010
Se zástupci KSS LBC kraje a odboru dopravy Libereckého kraje byla řešena problematika stavu
a nepravidelné údržby komunikací II. a III. tříd.
Byla podána žádost z POV Libereckého kraje – z důvodu nedostatku finančních prostředků
nebyla dotace ve výši 640 700,- Kč na akci Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí udělena
Schválena byla Smlouva o spolupráci a regionálním partnerství se Sdružením Český ráj
Byla provedena společná likvidace pneumatik na území mikroregionu
Mikroregion Jizera na základě podané žádosti v roce 2009 obdržel podporu z Programu rozvoje
venkova v max. výši 10 967 926,- Kč na obnovu MK, úpravu veřejných prostranství potřebným
mobiliářem, na nákup techniky a na výsadbu zeleně. Akce byla dokončena v 09/2010 a finanční
zdroje byly uděleny ve 12/2010.
Opakovaně byla řešena problematika výsadby rakytníku na území členských obcích.
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Proběhla presentace probační a mediační služba v Liberci – starostům členských obcí byly
vysvětleny podmínky zaměstnávání osob s výkonem trestu.
Proběhla presentace firmy SRVO zabývající se veřejným osvětlením, byl představen pilotní
projekt, kterého se obce mohly zúčastnit.
9/ Dotační možnosti obcí mikroregionu
Poradce - SFDI – podpory na cyklistické stezky
Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu
cyklistických stezek pro rok 2011
http://www.sfdi.cz/CZ/pdf/2010_pravidla_cyklostezky2011.pdf
dotace 65%
Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke
zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace pro rok 2011
http://www.sfdi.cz/CZ/pdf/2010_pravidla_bezpecnost2011.pdf
dotace 70%
Termín podání11.2.2011
Poradce – PRV dotace
Státní zemědělský intervenční fond vyhlásil výzvu z Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova pro aktivity, které budou realizovány pouze v obcích do 500
obyvatel.
Jedná se o finanční prostředky určené především v záměru b) obnova a zhodnocování
kulturního dědictví venkova - na obnovu památek zapsaných v ÚSNKP ,ale i nezapsaných, jedná
se tzv. kulturní dědictví – viz strana 23 Pravidel
Kulturním dědictvím venkova se zde rozumí nemovité památky, např. zámečky, tvrze, kostely,
hřbitovy, fary, kaple, stavby lidové architektury, zemědělské usedlosti, špýchary, technické
památky - staré kovárny, vodní hamry, pily, mlýny, drobná sakrální architektura – kapličky,
křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boží muka, smírčí kříže,
sochy a sousoší svatých včetně skupin stromů, rozcestníky, pomníky obětem válek, bysty či
sochy slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny, historické mostky, rodné domy
významných osobností, apod. včetně doprovodné zeleně (historické parky, zahrady, aleje,
skupiny stromů i solitéry, vyjma stromů chráněných státem).
Důležité doklady k žádosti: bližší údaje na straně 27 a 28 pravidel 10a) a b)
Je vhodné najít taková plnění, na která není nutné ze stavebního úřadu žádný úkon, pokud již
žadatel není na podání žádosti připraven, tj. vlastní stavební povolení na projekt
V případě žádosti o dotaci v rámci záměru b) na investice do kulturního dědictví venkova, tedy
věcí, které jsou předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v
platném znění, tedy jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo
památkové zóně, doloží žadatel doklad, že daný projekt je v souladu se závazným stanoviskem
příslušného orgánu státní památkové péče podloženého písemným vyjádřením Národního
památkového ústavu.
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V případě žádosti o dotaci v rámci záměru b) na investice do kulturního dědictví venkova, tedy
věcí, které nejsou předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v
platném znění, doloží žadatel doklad, že se jedná o kulturní dědictví, např. formou stanoviska
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, rozhodnutím zastupitelstva obce, posudkem
odborně způsobilé osoby.
Výše podpory:
1/ obec 70% dotace , tj. 20% DPH + 10% zdroje obce a 70% dotace,
2/nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně
prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění
pozdějších předpisů (nadace)
- zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
- církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech) 90% dotace, tj, 10% vlastních zdrojů a 90% dotace
Termín podání žádostí
Příjem žádostí proběhne v termínu 15.2.2011 – 28.2.2011 do 13 hodin na RO SZIF Hradec
Fond malých projektů – kontaktovat sekretariát Euroregionu Nisa, ing. Záměčník
Žadatelé např. SDH, školy, tělovýchovné jednoty
Je nutné zpracovat stručný záměr, na jehož základě je nutné získat přeshraničního partnera
Česko-německá strana
Příklad projektu: turnaj pro děti – nákup míčů, sítí, židlí atd.
10/ Došlá pošta
žádná
11/ Diskuse
Poradce - rozpočtové opatření č. 5/2010
Členským obcím byly předloženy konečné příjmy a výdaje rozpočtového opatření č. 5/2010.
Celkové zdroje rozpočtové opatření č. 5/2010 jsou tyto: Výdaje 5,391.672,82 Kč a příjmy
6,656.707,18 Kč.
Poradce – změna rozsahu akce: Modernizace budov sloužících jako technické zázemí obce
Obec Sychrov vystoupila z projektu a max. náklad na obci činí 100 000,- Kč z důvodu, že byla
podpora omezena 500 000,- Kč.
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AKTIVITY PROJEKTU VČETNĚ FINANČNÍHO VYJÁDŘENÍ:
1/ Obec Kobyly
V Obci Kobyly se jedná:
a/ o obnovu bývalé budovy hasičské zbrojnice v Podhoře (st. p.č. 191/2 v.k.ú. Podhora u
Pěnčína), kde dojde k obnově střešní krytiny ( 38 m2), bude provedena obnova venkovních
omítek ( 32 m2) a dojde k nátěru vstupních vrat. Celkem 80 000,-- Kč
b) o obnova bývalé budovy hasičské zbrojnice v Kobylech (st.p.č. 91 v.k.ú. Kobyly), kde dojde
k výměně a nátěru plechování, v nátěru 6 ks oken a k obnově nátěru na vstupních vratech
a vstupních dveřích. Celkem 20.000,-- Kč
2/ Obec Příšovice
V Obci Příšovice dojde k obnově stodůlku na nádvoří u obecního úřadu sloužící jako sklad
obecního majetku.
Jedná se o samostatně stojící budovu bez popisného čísla, umístěnou na p.p.č. 73 v k.ú. Příšovice.
Dojde k výměně 1 ks vstupních vrat včetně naddveří o rozměru 260 x 390 cm, 1 ks vstupních
dveří o rozměru 100 x 200 cm ( oboje dřevěná ), k odizolování a vybetonování podlah o
rozměrech 670 x 260 cm a 670 x 330 cm, k výměna pozednicového vazného trámu a ke stažení
budovy ocelovými táhly. Dále bude provedena obnova klenby.
Celkem 100 000,- Kč
3/ Obec Radimovice
V Obci Radimovice proběhne rekonstrukce autobusové zastávky ( objekt bez čp.)-výměna oken v
provedení antivandal, doplnění označení obce, položení zámkové dlažby včetně zábran na části
p.p.č. 173/5 k.ú. Radimovice u Sychrova (prostor mezi stávajícími zábranami a místní komunikací
- asfaltem).
Celkem 99 000,- Kč
4/ Svijanský Újezd
V Obci Svijanský Újezd dojde k obnově skladu nářadí a garáže na stavební parcele č.52 v k.ú.
Svijanský Újezd.
Ve skladu nářadí bude provedena výměna podkladové izolace - lepenky, výměna špatných
prken a přeložení střešní krytiny - 140 m2. V garáži pak dojde k výměně 3 nových trámů, k
obnově opláštění 20 m2 a k výměně podlahy o rozloze 20 m2 - nový betonový potěr.
Celkem 92 000,- Kč
5/ Svijany
V Obci Svijany bude obnovena budova bez č.p., která je v majetku obce a je používána jako
sklad/"garáž"/ komunální techniky a materiálu, který se používá pro běžnou údržbu obce (st.p.č.
63/13 v.k.ú. Svijany)
Ve skladu proběhne výměna dřevěného krovu, střešní krytina bude nahrazena novou krytinou na
ploše 42 m2.
Celkem 100 000,- Kč
6/ Žďárek
V Obci Žďárek dojde k výměně garážových vrat u bývalé hasičské zbrojnice na st. parcele č. 65 v
k.ú.Žďárek u Sychrova. Rozměry vrat jsou 320x340 cm tj.10,88m2
Celkem 98 000,- Kč
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7/ Čtveřín
V Obci Čtveřín dojde k obnově nevyužívané hasičské zbrojnice. Budova stojí na st.p.č 19 v k.ú.
Čtveřín a na pozemku p.č.293/1 v k.ú.Čtveřín.
Proběhne izolace základů a podlahy (22m2), následné betonování podlahy 22m2, nově bude
provedena vnitřní omítka - 55 m2, dojde k osazení 1 ks plastového okna o rozměrech 80x120cm,
bude provedeno odvětrání budovy.
Celkem 100 000,- Kč
8/Vlastibořice
Dojde k úpravě nevyužité hasičské zbrojnice na technické zázemí sportoviště (šatna a sklad)
v části obce Vlastibořice-Jivina na st.p.č 151 v k.ú. Vlastibořice
Dojde k vybourání zborcené betonové podlahy včetně podloží 32 m2 a provedení nové, k
vybourání otvoru pro vstupní dveře 1100 x 2000 včetně nákupu dveří, k vyzdění dělící příčky
včetně základu a omítek 11 m2 a k vybourání otvorů pro 3 okna včetně jejich zakoupení.
Celkem: 100 000,- Kč
Celkové náklady
Požadovaná dotace
Vlastní zdroje

789 000,- Kč
500 000,- Kč
289 000,- Kč budou hrazeny v rozpočtu Mikroregionu Jizera

Antonín Lízner – Úřady práce
- již nebude povolena možnost opakovaného přijímání nezaměstnaných občanů z úřadů práce
- rušení stavebních úřadů např. Příšovice, Lomnice nad Popelkou a převedení jejich kompetencí
na úřady 3. stupně, např. Turnov
PhDr. Maierová – aktuality
- 2. ples Města Turnova se bude konat dne 15.3.2011
- Informace o stavu porodnice v turnovské nemocnici
- Informace o slučování škol v Turnově
Mgr. Šrytrová – turistické autobusy v roce 2011
J. Lásková Soldátová poskytla aktuální informace o turistických autobusech včetně jejich
financování. Nositelem projektu je Mikroregion Český ráj. Rozšíření linek na Sychrov je možné
projednávat s Libereckým krajem až na rok 2012, který hradí linky v základní dopravní
obslužnosti.
12/ Usnesení
Účast 16 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) roční členský příspěvek na rok 2011 ve výši 2,- Kč / trvale hlášeného obyvatele
( 16 hlasů ano )
b) uzavření dohody o provedení práce – vedení účetnictví MR v roce 2011 s Ivou
Francovou v celkové částce 8 000,- Kč
(13 hlasů ano, 2 hlasy ne, 1 hlas se zdržel hlasování)
c) uzavření mandátní smlouvy na poradenskou činnost s paní Láskovou Soldátovou na rok
2011 v max. celkové částce 142 380,- Kč
(16 hlasů ano)
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d) uzavření dohody o provedení práce s Ing. Petrem Lelkem, předsedou MR Jizera na rok
2011 v celkové částce 60 000,- Kč
(15 hlasů ano, 1 hlas se zdržel )
e) podání žádosti z POV Libereckého kraje na akci: Modernizace budov sloužících jako
technické zázemí obcí v rozsahu bodu č. 11 zápisu, včetně vyčlenění částky 289 000,- Kč
ze zdrojů mikroregionu na financování vlastních zdrojů
(16 hlasů ano)
f) nesouhlas s rušením stavebních úřadů a s převedením jejich kompetencí na úřady 3.
stupně
(16 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- Inventarizaci majetku za rok 2010
- Příjmy a výdaje rozpočtového opatření č. 5/2010
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod programu

……………………..
Jaroslav Červa
ověřovatel

….………………….
Blahoslav Kratochvíl
ověřovatel

.…………………
Ing. Petr Lelek
předseda

13/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 19,30 hod.
Další členská schůze MR Jizera se uskuteční dne 7. dubna 2011 od 17,00 hod. ve
Svijanském Újezdu.

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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