ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 2/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 22. března 2016 od 17,00 hod. v hospůdce v Chaloupkách ve Svijanském Újezdu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Blahoslav Kratochvíl a Jaroslava Kvapilová (jednohlasně 11 hlasy schváleno).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Příprava akce Pojďte si hrát
3/ POV Libereckého kraje – schválení žádosti o dotaci
4/ Závěry ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku
5/ Stanovení ostatních nákladů na provoz svazku – žádost o individuální dotaci u členských
obcí
6/ Vyhlášené dotace pro obce
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ Prezentace společnosti JRK Biowaste Management s.r.o. (kompostéry)
10/ Závěr
Program zasedání byl schválen 11 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění závěrečný účet
MR Jizera za rok 2014 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho
zastupitelé vzali na vědomí.
- postupně plněno
Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
- splněno
Poradce s paní účetní stanoví roční náklady na provoz svazku (náklady na poradce, účetní, DPP
předseda svazku, společná akce Pojďme si hrát, udržovací poplatek Gordic, atd.) a z toho stanoví
příspěvek každé jednotlivé obce.
- splněno, jednotlivým obcímbyly předány žádosti o
příspěvek
Poradce prověří vhodný termín konání akce ,,Pojďte si hrát“ u MŠ a zajistí nabídky na přepravu
dětí.
- splněno
Členské obce zašlou Ing. Sodomkovi do 12.2.2016 své záměry týkající se oprav komunikací
v roce 2016 a další podněty týkající se oblasti dopravy, které by rády řešily společně s ostatními
obcemi.
- obce, které měly zájem o toto téma splnily, jednání se
konalo 19.2. a zápis byl všem zaslán 25.2.2016
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Obnova veřejného osvětlení v MR Jizera 2016 - poradce zašle obcím, které se projektu účastnily,
žádost z roku 2015 a obce zhodnotí, zda obsah odpovídá jejich požadavkům a zpracuje novou
žádost o dotaci. Přesný rozsah žádosti bude předložen na dalším zasedání.
- splněno, e-mail odeslán 28.1.2016
2/ Příprava akce Pojďte si hrát
5. ročník akce: Pojďte si hrát
Mikroregion Jizera uspořádá v pátek dne 6. května 2016 pro mateřské školy v regionu společnou
akci. Osloveny byly všechny MŠ z mikroregionu a z Turnova pouze jedna MŠ.
Počet nahlášených dětí z jednotlivých mateřských škol:
Svijanský Újezd
40 dětí
Pěnčín
40 dětí
Přepeře
50 dětí
Paceřice
32 dětí
Ohrazenice
36 dětí
Příšovice
50 dětí
Turnov – Zámeček
38 dětí
……………………………………..
Celkem se zúčastní
286 dětí
Akce se uskuteční opět v Pěnčíně.
ÚKOLY: Poradce zajistí objednávku na dopravce, nákup občerstvení (sladká odměna, pití,
kelímky) a pamětní list.
S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce.
3/ POV Libereckého kraje – schválení žádosti o dotaci
Projekt: Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016
Celkový náklad: 1 266 149,- Kč včetně DPH
Z toho: investice 830 149,- Kč včetně DPH a neinvestice 436 000,- Kč včetně DPH
Požadovaná dotace 50 % činí 633 074,- Kč včetně DPH.
Předmětem žádosti o dotaci je rozšíření veřejného osvětlení a výměna stávajících osvětlovacích
těles.
Projektu se oproti minulému roku neúčastní obce Radimovice a Vlastibořice. Jako jediný
náhradník se přihlásila obec Příšovice, která se tak projektu bude účastnit.
Záměry jednotlivých obcí:
Sychrov:
Vrchovina - 1 nový sloup + 1osvětlovací těleso, 2 zemní světla
Sedlejovice - 1 nový sloup + 1 osvětlovací těleso
Radostín - 4 nové sloupy + 5 osvětlovacích těles
Celkové náklady včetně DPH: 230 149,- Kč (cena bez projektu) investice
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Ohrazenice
Snížení 7 ks sloupů VO a výměna 7 ks osvětlovacích těles. Bude vyměněn výložník, nahrazeno
stávající svítidlo Lumen TITANE 70W, osazen kabel CYKY3Cx1,5, žárovka výbojková 70W,
demontáž, montáž a recyklace původního VO.
Celkové náklady včetně DPH 47 000,-Kč investice
Paceřice:
Výměna 2 rozvaděčů VO – Osada Paceřice a Husa, obnova osvětlení podchodu pod R35
(poškozené, část odcizena včetně kabeláže) výměna 40 m vedení a 3 ks osvětlovacích těles a
nahrazení stávajících vrchních rozvodů veřejného osvětlení včetně kotvících prvků kabelů mezi
26 sloupy VO.
Celkové náklady včetně DPH: 150 000,- Kč investice
Přepeře:
Výměna 10 ks osvětlovacích těles VO.
Celkové náklady včetně DPH: 121 000,- Kč neinvestice
Kobyly:
Úsek Havlovice (Kojecko): oprava stávající přípojky - délka přípojky 70 m, výměna 1 ks sloupu
VO a 1 ks osvětlovacího tělesa
Výměna 14 ks osvětlovacích těles.
Celkové náklady včetně DPH: 100 000,- Kč neinvestice
Ždárek:
Rozšíření o 2 ks sloupů VO + 2 ks osvětlovacích těles, 200 m nového vedení (kabel).
Výměna 1 ks osvětlovacího tělesa.
Celkové náklady včetně DPH 100 000,- Kč investice
Turnov:
Výměna 22 ks osvětlovacích těles v ulici Přepeřská.
Celkové náklady včetně DPH: 110 000,- Kč neinvestice
Pěnčín:
Výměna 30 ks osvětlovacích těles.
Celkové náklady včetně DPH: 105 000,- Kč neinvestice
Příšovice:
Prodloužení VO podél místní komunikace "Záhumení" v délce 130 m. Instalace 6 sloupů VO +
6 osvětlovacích těles.
Celkové náklady včetně DPH: 303 000,- Kč (cena bez projektu) investice
4/ Závěry ze Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku
Dne 4.2.2016 proběhlo přezkoumání hospodaření svazku. V rámci přezkoumání nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Nyní paní účetní vypracovává závěrečný účet, který bude spolu se Zprávou o přezkoumání
hospodaření rozeslán k vyvěšení všem členským obcím.
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5/ Stanovení ostatních nákladů na provoz svazku – žádost o individuální dotaci u členských
obcí
Celkové skutečně zaplacené náklady na provoz svazku činily v minulém roce 164 039,88 Kč.
Dle nákladů v roce 2015 byly poměrově stanoveny náklady na provoz svazku pro jednotlivé
členské obce mikroregionu v roce 2016.
Pro obce: Čtveřín, Kobyly, Lažany, Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice,
Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice, Žďárek činí tato
částka 9 120,- Kč
Pro město Turnov činí tato částka 27 345,- Kč
Všem členským obcím byla předána žádost o individuální dotaci na úhradu nákladů na provoz
svazku.
6/ Vyhlášené dotace pro obce
Obcím byly zaslány v ledna 2016 dotace na kulturní dědictví venkova z Ministerstva zemědělství
pro obce do 5 000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla vyčerpána, bude vypsána další
výzva.
Jednalo se o:
16 A Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (kapličky, křížové cesty,
zvoničky, boží muka, kříže, sochy, hřbitovy a hřbitovní zdi,..) - které nejsou chráněnými
kulturními památkami, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou na soukromém oploceném pozemku
subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel
pozemku na němž objekt stojí
16 B Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného
charakteru původně sloužících k hospodářským účelům, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou
chráněnými památkami, realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu (obecní sýpky,
špýchary, sušárny, kulturně cenné budovy zemědělské výroby,..)
subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel
pozemku na němž objekt stojí
16 C Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
subjekt: Muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle
zákona 122/2000 Sb. - zde není vazba na velikost sídla muzea uvedena
16 D Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
subjekt: obce, podnikatel v zemědělské výrobě
Dotace: max. 70 % skutečně vynaložených , uznatelných nákladů (výše se odvíjí od počtu žádostí
a disponibilních fin. prostředků,
min. dotace 15 000 Kč, max. 700 000 Kč (16A), 100 000 Kč - 700 000 Kč (16B), 30 000 Kč- 400
000 Kč (16C), 30000 Kč - 200 000 Kč (16D)
Liberecký kraj:
Fond ochrany vod – dotační Program vodohospodářských akcí na rok 2016.
Obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl
(ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) ve vlastnictví resp. do vlastnictví
příjemce v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.
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a. výstavba, popř. obnova ČOV pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí v působnosti kraje
s napojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel (EO),
b. výstavba, rozšíření či obnova veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod s napojením
minimálně 20EO pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí. Platí pro kanalizace, u kterých je
zajištěno odvádění a čištění odpadních vod v souladu s vodním zákonem,
c. výstavba, rozšíření či obnova vodovodu vč. vodárenských objektů s možností připojení
minimálně 20osob pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí,
d. vybudování náhradního zdroje pitné vody pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí,
e. zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, případně
ohlášení na projekty uvedené v bodech a) až d), (nikoliv na projektovou dokumentaci pro
provádění stavby).
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. března 2016 do 8. dubna 2016.
Dotační fond Libereckého kraje - 8.2 Program Podpora ochrany přírody a krajiny – dotace na
nezapsané památky – bod c)
řsky významné zeleně
B
ířat

Dotace 70%, min. dotace činí 10 000,- Kč, max. dotace činí 80 000,- Kč
Drobné památky nesmí být zapsány v seznamu kulturních památek - za drobné památky se pro
účely tohoto programu považují křížky, boží muka, výklenkové kapličky, skalní reliéfy, obrázky,
drobné zvoničky, pomníčky, hraniční kameny, sochy svatých, úpravy významných pramenišť,
nikoliv však malé kostely či malé kaple.
Z programu 8.2 nelze podpořit opravu či obnovu válečných hrobů (registrované dle zákona č.
122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech) .
Z programu 8.2 nelze podpořit běžnou údržbu veřejné zeleně v parcích, zahradách, na hřbitovech
a náhradní výsadby za kácení dřevin.
Drobné památky se nesmí nacházet na hřbitově.
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. března 2016 do 22. dubna 2016 do 14.00 hod.
7/ Diskuse
- p. Sodomka – požádal všechny členské obce, aby mu, jako předsedovi koordinačního výboru
pro oblast Doprava, i nadále zasílaly návrhy na své projekty týkajících se oprav
komunikací
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- p. Houšková – V rámci inkluze ve školství budou muset všechny základní školy přijímat i žáky
se zdravotním či mentálním postižením.
- Od září 2017 bude povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Školky budou
muset přednostně přijímat pětileté děti. Stále platí, že obce jsou povinny zajistit
podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky pro děti s trvalým pobytem na území obce. Viz. školský zákon.
školský zákon
§34
(4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu,
zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
§ 179
(2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na
jejím území v dětském domově. Za tímto účelem obec
a) zřídí mateřskou školu, nebo
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
- Dne 8. května 2016 proběhne slavnostní otevření Maškovi zahrady.
- p. Kvapilová – společnost Energie pod kontrolou je v platební neschopnosti.
8/ Usnesení
Účast 11 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci na akci ,,Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016“ ve výši
633 074,- Kč včetně DPH. Vlastní podíl ve výši min. 50% bude činit 633 075,- Kč včetně
DPH.
(11 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO
- realizaci akce: Pojďte si hrát, která se uskuteční dne 6.5.2016
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod jednání

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

….………………….
Jaroslava Kvapilová
ověřovatel

.…………………..
Ing. Václav Sodomka
předseda
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9/ Prezentace společnosti JRK Biowaste Management s.r.o. (kompostéry)
p. Svoboda ze společnosti JRK Biowaste Management představil členským obcím kompostéry
na bioodpad a elektrické kompostéry.
V letních měsících plánuje OPŽP vyhlásit další výzvu v oblasti Prevence vzniku odpadů, v rámci
které by mikroregion mohl žádat o dotaci na zahradní kompostéry, štěpkovače a elektrické
kompostéry. Min. finanční objem žádosti je 500 000,- Kč včetně DPH. Z tohoto důvodu je
vhodné podat žádost o dotaci za celý mikroregion.
ÚKOLY: Obce, které se by měly zájem se účastnit projektu na zakoupení kompostérů,
štěpkovačů atd. zašlou poradci do 16.5.2016 své záměry.
10/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19:00 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 24.5.2016 od 17:00 hod. v Příšovicích v DPS.

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