
zÁpIs
z veřejného zasedání č.412014 členské schůze Mikroregionu Jizera konané

dne 11.9.2014 od 17'00 hod. v sokolovně v Kobylech

Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jednohlasně schváleni Blahoslav Kratochvíl a Jaroslav Červa.

Program:
l/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Schválení rozpočtového opatření č. Il20I4
3l Příprava rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového ýhledu MR na roky 2016-20l8
4/ Informace o vyhlášených dotaěních titulech
5/ Vyhlášení dotací Libereckého kraje z PoV _ informace
6/ Poskytnutí dotace na protidrogovou prevenci
7l Yolba člena revizní komise a orgánu pro schválení účetní závěrky
8/ Instituci onaIizace meziobecní spolupráce
9/ Diskuse
10/ Usnesení
Ill Závěr

Program zasedáni byl schválen 1 1 hlasy'

1/ Plnění úkolti z minulých zasedání MR Jizera
Na webové stránky dá poradce zprávu a několik fotografií z akce,,Pojďte si hrát"

- splněno' odesláno na správce webu

Zástupci obcí předloží dle $ 39, odst. 7 zákona č).2712010 Sb. závěrečný účet MR Jizera zarok
2013 zastupitelstvům svých obcí.Ze zápisu Zoby mělo být ňejmé, že ho zastupitelé vzalina
vědomí.
obce, které nepřinesly vyvěšený závěreěný účet k archivaci, ho dodají na příští jednání MR. 

G-

- splněno

Do příštího zasedání obce zašlou nominace na nového člena revizní komise a orgánu pro
schválení úěetní závěrky - nesplněno

2/ Schválení rozpočtového opatření č. tl2014
Bylo předloŽeno rozpoětové opatření ě. Il20l4, které je přílohou zápisu. Členské obce nemají
ýhrady k rozpočtovému opatření.

3/ Příprava rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového qýhledu MR na roky 201ó-2018
Vklady obcí 2,- Kě x počet obyvatel (úhrada za vedení účetnictví' za

software pro vedení účetnictví, poplatky zavedení účtu' atd.)
Poradenská činnost a odměna předsedy svazku cca l50 000,- Kč
Vlastní vklady na DT 7 jednotlivé obce si na akce' které budou podány v PoV DT 7 ana

ostatní akce, vyělení potřebnou ěástku ve svém rozpočtu,



v příslušné kapitole.
Rozpočet bude vyrovnaný - příjmy 27l 500,- Kč a ýdaje 271 500'- Kč

Podle zákona ě.25012000 Sb., o rozpoětoých pravidlech územních rozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů musí být Návrh rozpoětu svazku obcí MR Jizeru na rok 2015 vyvěšen po dobu 15 dnů na
úředních deskách členských obcí.

Úxoty:
KaŽdá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2015 dá částku 15.000,- Kč na Mikroregion
Jizera, Město Turnov 45 000'- Kč a poradce zašle zpracovaný rozpoěet k vyvěšení.

Dle $ 3 zák. č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů' v platném znění
bude zpracován i rozpoětoqý ýhled na roky 2016 -2018

NAVRH:
rok 2016
příjmy:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na úěetnictví
členské příspěvky
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané.aktivity financované dotacemi:
integrovaný prójekt Mikroregionu 300 tis' Kě

150 tis. Kě
10 tis. Kč
42 tis. Kč

150 tis. Kč
10 tis. Kě
42 tis. Kč

300 tis. Kě

l00 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč

200 tis. Kč

výdaje:
nák|ady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na úěetnictví
náklady na provoz arežii
integrovaný proj ekt Mikroregionu

rok2017
příjmy:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
členské příspěvky
(2'- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný proj ekt Mikroregionu

ýdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz arežii

l00 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč



integrovaný proj ekt Mikroregion u

rok 201 8
příjmy:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
členské příspěvky
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný proj ekt Mikroregi onu

výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz arež1i
integrovaný proj ekt Mikroregionu

Vše je zahrnuto do nedaňoqých příjmů.
dojde ke schválení.

200 tis. Kč

l50 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč

300 tis. Kč

l50 tis. Kč
l0 tis. Kč
42 tis. Kč

300 tis. Kč

Členské obce souhlasí s návrhem, na příštím zasedání

4/ Informace g lyhlášených dotačních titulech
a) Připravuje sě vyhlášení SFDI - budování chodníků a cyklostezek

b) Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží (MŠMT):
Program č. l - Zabezpeěení pravidelné činnosti nestátní neziskových otganizaci pro
organizované děti amládež - program je určen pouze pro nestátní neziskové organizace dětí a
mládeže. Základním cílem je podpora pravidelné celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a
mládeži.

Program č.2 _ Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi amládeží _ základnť
cílem programu je podpora nabídky aktivit NNo určených pro neorganizované děti a mládež
včetně děti a m|ádeže zneqýhodněných.

Program č. 3 - Tematické výzvy - vŠvr si vyhrazuje právo vyhlásit s ohledem na aktuální
potřeby a finanční moŽnosti tematické výrvy.Ty mohou být určeny všeobecné na podporu
činnosti všech nebo jen některych typu organizací nebo na ince tematicky zaměřené aktivity.

Program č,. 4 - Podpora činnosti informačních center pro mládež - program je urěen ýhradně
na podporu Informačních center pro mládež (ICM)' která jsou certifikovana HaŠH'tt ve smyslu
Koncepce rozvoje informačního systému pro mládeŽ v České republice. Do programu se mohou
hlásit pouze cer1ifikovaná ICM nebo jejich zřizovatelé.

Lhůta pro podání žádostí končí 3 l. l 0.20 14
BliŽší informace:
http://www.msmt.czlmladezlprogramy-statni-podporv-prace-s-detmi-a-mladezi



Investiění rozvoj materiálně technické základny (dotace pro neziskové organizace na obnovu
sportovišť, budov' atd.) byl v rámci novelizovaných Programů zrušen a bude vyhlášen
samostatně v lednu 2015.

c) podporv SFŽP _ jejich přehled bude zveřejněn v IOl20l4 na www.sfzp.cz. Yýzvy budou
vypsány začátkem příštího roku. obsahově budou obdobné jako v tomto plánovacím období
(zateplování, odpady,....)

Úroly: lng. Hocke prověří moŽnost, jak zapojit ostatní obce mikroregionu do sváŽení
bioodpadu do nové kompostárny v Turnově.

5/ Vyhlášení dotací Libereckého kraje z PoV - informace
Yýzva na poskytování dotací z PoV Libereckého kraje zveřejněna pravděpodobně na konci roku
2014 (11-1212014).

Podána bude připravená žádost: obnova veřejného osvětlení a rozhlasu MR Jizera
Celkové náklady: l 081 282,- Kč věetně DPH
Dotace bude 50% jako v minulých letech.
Akce se týká těchto obcí:
Radimovice, Kobyly, Turnov, Přepeře, Peněín, Lažany, ohrazenice, Sychrov, Soběslavice a
Paceřice

6/ Poskytnutí;dotace na protidrogovou prevenci
Město Turnov poskytlo svazku ěástku ve qýši 17 932,- Kč. Tato částka bude na základě smlouvy
poskýnuta organizaci Most k naději, o.s.

Úxor-y: Poradce zajistí smlouvy s Mostem k naději, o.s. a předseda podepíše smlouvu.

7/ Yo|ba člena revizní komise a orgánu pro schválení účetní závérl<y
Členská schůze schválila dne 22.l|.žOI2 rpvizní komisi ve složení: Dagmar Šrytrová, Ing. Karel
Biěík a Ing. Luděk Sajdl na období 2 roků.
Tato komise provede kontrolu hospodaření a nepříštím zasedání ji předloží členské schůzi.

Členská schůze schválila dne 5.3.2013 ěleny orgánu pro schválení účetní závěrky ve sloŽení
Jaroslav Červa - starosta obce Kobyly, Jaroslava Kvapilová - starostka obce Sychrov, Mgr. Iva
Havlíková _ starostka obce Žďárek
Vzhledem k tomu' že orgěn pro schválení účetní závěrky již v letošním roce nebude vykonávat
žádný úkon, ělenové do dalších řádných voleb zůstanou nezměněni.

8/ Institucionalizace meziobecní spolupráce
obce byly opakovaně seznámeny s možnostmi institucionalizace v rámci oRP Turnov.
Většina obcí MR Jizera nechce svůj mikroregion rozšířit na celé inemi oRP Turnov dle návrhu
SMO.



obce oRP Turnov z MR lízera - Turnov, Soběslavice, Lažany a Vlastibořice vyplni|y
metodické listy týkající se institucionalizace meziobecní spolupráce na Samostatných jednání,
ostatní obce vyjádřily svůj návrh vyplněním metodických listů na dnešním zasedáni.

9l Diskuse
Ing. Lelek - probíhá rekonstrukce mostu ve Svijanech. Vzhledem k tomu, Že celá nosná
konstrukce mostu musí být odstraněna' potrvá uzavitka oprava min. 3 roky.
obce požadují, aby po dobu twáni rekonstrukce mostu ve Svijanech byla odpojena mýtnábrána
na dálniční trase v úseku Příšovice _ Březina pro kratší objížďku. Současná objížďka pro místní
občany je velice zdlouhavá.
UKOLY:
Žádostbude předsedou svazku odeslána na Ředitelství silnic a dálnic ČR

V rámci řešení konstrukce mostu ve Svijanech (Středoěeský kraj) bude požádán o obnovu
pískovcového předmostí na IV6l0 Liberecký kraj. Je efektivní řešit vše při jedné uzavírce
komunikace.

10/ Usnesení
Úěast l1 členských obcí
Clenská schůze schvaluje:

a) uzavření smlouvy s Mostem k naději,o.s. na protidrogovou prevenci (1 l hlasů ano)
b) ělenové orgánu pro schválení úěetní závěrky zůstanou stávající (1 1 hlasů ano)
c) nerozšiřování MR Jizera dle návrhu SMo o další ěleny v rámci institucionalizace
meziobecní spolupráce (8 hlasů ano, 3 se zdrŽeli)
d) žádost na odpojení mýtné brány na trase Příšovice _Březina (1 1 hlasů ano)
e) zaslání žádosti o obnovu pískovcového předmostínaII/610 (11 hlasů ano)
f) rozpočtové opatření ě. l/20I4 (l1 hlasů ano)

Členská schůze bere na vědomí:
- institucion alizaci meziobecní spo1upráce

Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod programu

Blahoslav Kratochvíl Jaroslav Cerva Ing. Petr Lelek
ověřovatel ověřovatel předseda

lll Závér
Zasedáni členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 19:30 hod.Další členská schůze MR Jizera
se uskuteční v listopada2014. Termín bude upřesněn v pozvánce.

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


