
zÁpts
z veřejného zasedání č.3l20l4 členské schůze Mikroregionu Jizera konané

dne 5.6.2014 od 17,00 hod. na obecním úřadě ve čtveříně

Přítomni: viz. presenční listina

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jednohlasně schváleni Petr Bydžovs[ý a Ing. Václav Sodomka

Program:
l/ Projednání Strategického rozvojového materiálu MAS Achát
2lPlnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
3/Volba místopředsedy svazku obcí v rámci předsednictva svazku obcí (vazba na dodatek č.

3 Stanov)
4/ Schválení darovacích smluv na veřejné osvětlení a rozhlas pro obce Příšovice, Svijanský

Újezd, ohrazenice
5/ Seznámení s výsledky Přezkoumání hospodaření DSo zarok20l3
6/ Vyhodnocení 3. ročníku akce: Pojd'te si hrát
7/ Schválení závěreěného účtu za rck 20L3
8/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku
9l Diskuse
l0/ Usnesení
I|/ Závér

Program zasedáni byl schválen l2 hlasy.

1/ Projednání Strategického rozvojového materiálu MAS Achát
MAS Achát je tvořena 37 obcemi' ve kterych žije cca 44 000 obyvatel. MAS Achát se
momentálně zabývá shromažďováním záměrŮ Qižnabiráno ccaza 700 mil. Kě)' které jsou velice
různorodé.

MAS Achát nyní realizuje projekty: Žadatelé bez občanky, Leader bez hranic' Vyhlídkový okruh
pod Sokolem (Malá Skála.)

Změna členské základny - je nutné, aby obce usnesením zastupitelstva jmenovali svého zásÍupce,
kteý je bude v MAS Achát zastupovat v plném rozsahu

2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Poradce prověří zájem MŠ v regionu o společnou akci Pojďme si hrát a dohodne společný
termín akce.

- splněno

Poradce poŽádá KÚ LBC ?'raje, zda by se mohlo mezi podporované aktivity v rámci PoV
zařadit i doplňkové osvětlení.

- splněno



Poradce zajisti dopravce na přepraw dětí na akci: Pojďme si hrát, nákup občerstvení (sladká
odměna' pití, kelímky)
S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce.

- splněno

3/Volba místopředsedy svazku obcí v rámci předsednictva svazku obcí (vazba na dodatek
č.3 Stanov)

Antonín Lizner byl místopředsedou svazku. Po jeho odstoupení z funkce starosty členské obce
Příšovice je nutné zvolit nového místopředsedu.

V článku XII. Předsednictvo svazku obcí Stanov je uvedeno: ,,Předsednictvo svazku obcí tvoří
předseda a místopředseda."(dodatek č.3) ,,Předsednictvo svazku obcí volí ělenská schůze na dobu
čtyř let" (dodatek č.1)

Návrhy na místopředsedu: Jaroslav Červa.
Navržený kandidát souhlasí v návrhem.
o návrhu proběhlo hlasování. Mandát Jaroslava Červy v předsednictvu svazku bude mít časové

omezení do dalších voleb v ILl2014.

4/ Schválení darovacích smluv na veřejné osvětlení a rozhlas pro obce Příšovice, Svijanslcý
Újezd, ohrazenice

Čtenst<ym obcím byly předloženy darovací smlouvy pro obce Příšovice, Svijanský Újezd a
ohrazenice. Jedná se darování realizovaného plnění v roce 20l3.

Členské obce nemají k darovacím smlouvám výhrady, je možné darovací smlouvy schválit.

5/ Seznámení s qýsledky Přezkoumání hospodaření DSo za rok20t3
Dne24.3.2014 proběhlo přezkoumání hospodaření svazku. V rámci přezkoumání nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

6/ Vyhodnocení 3. ročníku akce: Pojďte si hrát
3. ročník akce: Pojďte si hrát
byl uspořádán vpátek dne l6.května2014 pro mateřské školy vregionu. Akce se nezúčastnila
pouze uŠ příšovice. V Turnova byla opět přizvána k účasti jedna MŠ ze všech.
Akce se zúčastnilo 220 dětí.
l přes chladné počasí se akce vydařila.

Úroly: Na webové stránky dá poradce zprávu a několik fotografií.

7/ Schválení závěrečného účtu zarok2013
Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje provedli Přezkoumání hospodaření DSo Jizera
zarok2013 s výsledkem bez chyb a nedostatků.
Vyvěšený závěreěný účet dodaly obce: 

- 
Kobyly, Příšovice' Sychrov, Čtveřín' Paceřice,

Radimovice, Penčín, Sv. Ujezd, ohrazenice, Zdárek



Vzhledem ktomu, že všechny ělenské obce mikroregionu vsouladu se zákonem ě.2712010 Sb.
vyvěsily závěreěný účet MR po dobu 15 dnů, je možné ho schválit.

Úxoty:
Zástupci obcí předloŽí dle $ 39, odst. 7 zákona č.27l20l0 Sb. závěrečný účet MR Jizera zarok
2013 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu Zo by mělo být ňejmé, Že ho zastupitelé vzali na
vědomí.
obce, které nepřinesly vyvěšený závěreěný úěet k archivaci, ho dodají na příští jednání MR.

8/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku
Členským obcím byla předložena schválení účetní závětka MR Jizera. Zástupci členských obcí
nemají k předloŽenému dokumentu qýhrady.

9l Diskuse
Poradce - Příprava žádosti z PoV Libereckého kraje na rok 2014
Na základě sdělení rÚ rgc kraje bude výzva PoV vypisována ažve 4. čtvrtletí roku 2014,
proto připravená žádost bude podána později.

akce: obnova veřejného osvětlení a rozhlasu MR Jizera 2014
Celkové náklady: 1 081 282,- Kč včetně DPH
Dotace bude 50% jako v minulých letech.
Akce se týká těchto obcí:
Radimovice, Kobyly, Turnov, Přepeře, Penčín, Lažany, ohrazenice, Sychrov, Soběslavice a
Svijany

Jednotlivé aktivity obcí včetně požadovaných nákladů:
Sychrov:
Výměna svítidel z důvodů úspory el.energie.
Místní čáSt - Sedlejovice : 25 kusů

- Radostín : 13 kusů
Svítidla : záÍivková/ 2 kusy zášivek ve svítidle/ 36 + 36 W

cena2 400,-Kč včetně DPH a práce,tj. 91 200'-Kč
Stmívače : 2 kusy v ceně 4800'-Kč + DPH 21%ti.5 808,-Kě,celkem 1l 6l6,-Kč
Celkové náklady včetně DPH: 102 8l6'- Kč

Ohrazenice
V ohrazenicích bude provedena rekonstrukce Vo na sídlišti. Jedná se o snížení sedmi sloupů a
výměnu svítidel Bude vyměněn výložnik, nahrazeno stávající svítidlo Lumen TITANE 70W'
osiLzen kabel CYKY3Cx1,5, Žátovka vybojková 70W, demontáž, montáž a recyklace původního
vo.
Celkové náklady věetně DPH 46.7I3,-Kč

Paceřice:
Výměna 2 rozvaděčů veřejného osvětlení _ osada Paceřice a Husa (50 000,- Kč), obnova
osvětlení podchodu pod R35 (poškozené, část odcizena včetně kabeláže) qýměna 40 m vedení a 3



Svítidel (20 000,_ Kč) a nahrazení stávajících vrchních rozvodů veřejného osvětlení včetně
kotvících prvků kabelů mezi 26 sloupy Vo (80 000'- Kč)
Celkové náklady včetně DPH: 150.000'- Kč

Přepeře:
obnova a doplnění veřejného osvětlení proběhne na návsi obce Přepeře v průchodu parčíkem,
budou nasvíceny vstupní schody zparěiku ke kostelu sv. Jakuba staršího a bude nově nasvícena
socha ''Svobodě a padlým'' zpwní světové války.
- technické parametry: 8 ks svítideI nízkých parkových, 2 světla bodová, 2 světla zemní, 80 m
zemního kabelu, připojovací materiál na stávajícím sloupu V.o.
- bude obnoveno připojení na stávajícím sloupu V.o., kteý stojí na stejném pozemku
_ Místo plnění: p. parc. č. 29Il1v k.ú. Přepeře u Turnova, kteý je ve vlastnictví obce.
Celkové náklady věetně DPH: l00.000'- Kč

Radimovice:
Dojde k zakoupení nové ústředny bezdrátového rozhlasu vě. příslušenství, která bude osazena v
budově obecního úřadu ě.p.47 Radimovice
Dále bude osazen jeden nový stožár veřejného osvětlení vč. osvětlovacího tělesa na p.p.ě. I274
k.ú. Radimovice u Sychrova (vlastník obec Radimovice). kabel byl již položen
Celkové náklady věetně DPH: 100.000'- Kč

Kobyly:
Dojde k výměně 20 ks osvětlovacích těles za úspornější.
Veřejné osvětlení je v majetku obce.
Celkové náklady včetně DPH: 100.000,- Kč

Soběslavice:
Prodloužení vedení veřejného osvětlení od ěp. 44 ke hřbitovu
Délka vedení 200 m, počet sloupů 4, počet svítidel 5. Celkové náklady 82 000,0 Kě bez DPH.
Celkové náklady věetně DPH: 99 220,-Kč,

Turnov:
Na sídlišti v ulici Přepeřská dojde k výměně 22 ks svítidel na nová.
Celkové náklady včetně DPH: 1l0.000,- Kč

Svijany:
Ve Svijanech budou vyměněny staré sloupy veřejného osvětlení, včetně lamp
Bude se jednat o
- Demontáž a odpojení stáv svítidel, qýložníků a stožárů 7 ks.
- Výkopy a spojkování stávajících kabelů a napojení uzemnění
- Výkopy a betonování nových 7 ks stožárů' napojení vedení a elektroqýzbrojí, osazení vyložníku
a napojení svítidel
- Přezkoušení vedení
Celkové náklady věetně DPH: 167 533,-Kě



Pěnčín:
V místních částech obce Pěnčín dojde k vyměně úsporných svítidel v tomto rozsahu
Albrechtice 8 ks - kolem cesty p.č.686ll a 68612 k.ú. Kameni, Zásada _ 17 ks kolem cesty
p.č.68l' p'č.691, 698ll,705 v k.ú.Kamení, Pěnčín- 5 ks kolem krajské komunikace Pěnčín -
Vitanovice p.ě2436 v k.ú. Pěněín.
Náklady na výměnu jednoho stávajícího svítidla za úspornější je cca 3.500,- Kě
Celkové náklady včetně DPH: l05.000'- Kč

Poradce - smlouva na protidrogovou prevenci
MěstoTurnov poskytlo na základě žádosti na protidrogovou prevenci částku ve ýši 77 932'- Kč,.

Ing' Lelek _ volba člena revizní komise a orgánu pro schválení úěetní závěrky
Z důvodu toho, že se Jaroslav Červa stal místopředsedou svazku, je nutné na dalším zasedáni
členské schůze schválit nového člena revizní komise a orgánu pro schválení úěetní závěrky

Úroly. Do příštího zasedání obce zašlou nominace

10/ Usnesení
Úěast 12 členských obcí
Členská schůze schvaluje:

a) do funkce místopředsedy svazku Jaroslava Cervu s omezeným časoqým mandátem do

dalších voleb
(l l hlasů ano' l se zdrŽel)

b) darovací smlouvu s obcí ohrazenice (12 hlasů ano)
c) darovací smlouvu s obcí Příšovice (12 hlasů ano)
d) darovací smlouvu s obcí Svijanský Újezd (12 hlasů ano)
e) celoroční hospodaření Mikroregionu Jizera a závěreěný účet Mikroregionu Jizera za rok
2013 věetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizera zarok2013, a
to bez výhrad (12 hlasů ano)
f) uzavření smlouvy o poskýnutí finančního příspěvku na protidrogovou prevenci s Městem
Turnov (l2hlasů ano)

Členská schůze bere na vědomí:
_ Schválenou účetní závérku zarok20l3

Členská schůze neschvaluj e:

- žádný bod programu

Petr Bydžovský Ing. Václav Sodomka Ing. Petr Lelek
ověřovatel ověřovatel předseda



11l Závér
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 19:00 hod.

Další členská schůze MR Jizera se uskuteční dne 11.9.2014 od 17,00 hod. v Sokolovně
v Kobylech.

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


