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ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 3/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 24. května 2016 od 17,00 hod. v DPS v Příšovicích 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: viz. presenční listina 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jmenováni Ing. Tomáš Stojanovski a Jaroslav Červa (jednohlasně 9 hlasy schváleno). 

 

Program:  
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/  Schválení závěrečného účtu za rok 2015 

3/  Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku 

4/ Vyhodnocení 5. ročníku akce: Pojďte si hrát 

5/ Informace o integrovaném projektu POV Libereckého kraje 

6/ Informace o vypsaných podporách – SFŽP, SFDI- 2. kolo 

7/ Manuál na pasporty MK + DZ – nabídka dodavatele 

8/ Projekt SFŽP – nákup kompostérů 

9/ Rozpočtové opatření č. 1/2016 

10/  Diskuse  

11/ Usnesení 

12/ Závěr 

  

Program zasedání byl schválen 9hlasy. 

 

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 2015 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho 

zastupitelé vzali na vědomí. 

- splněno  

 

Poradce zajistí objednávku na dopravce, nákup občerstvení (sladká odměna, pití, kelímky) a 

pamětní list na akci ,,Pojďte si hrát“. 

     - splněno 

 

Obce, které se by měly zájem se účastnit projektu na zakoupení kompostérů, štěpkovačů atd. 

zašlou poradci do 16.5.2016 své záměry. 

     - splněno 

 

2/  Schválení závěrečného účtu za rok 2015 
Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje provedli Přezkoumání hospodaření DSO Jizera za 

rok 2015 s výsledkem bez chyb a nedostatků. 

Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Přepeře, Turnov, Vlastibořice, Svijanský Újezd, Svijany, 

Kobyly, Pěnčín, Radimovice, Lažany 

 

Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

v platném znění vyvěsily závěrečný účet MR  po dobu 15 dnů, je možné ho schválit. 
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3/  Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku 
Členským obcím byla předložena účetní závěrka za rok 2015 schválená orgánem pro schválení 

účetní závěrky.  Zástupci členských obcí nemají k předloženému dokumentu výhrady.  

 

4/ Vyhodnocení 5. ročníku akce: Pojďte si hrát 
5. ročník akce: Pojďte si hrát byl uspořádán v pátek dne 6. května 2016 pro mateřské školy 

v regionu. Akce se zúčastnilo 236 dětí. Počasí se mimořádně vydařilo. 

Vyúčtování akce: 

 6 816,00 Kč náklady na dopravu 

 2 600,00 Kč náklady na občerstvení 

 1 315,88 Kč náklady na pamětní listy 

10 731,88 Kč celkem 

 

5/ Informace o integrovaném projektu POV Libereckého kraje 
Dne 10.5.2016 zasedal Výbor regionálního a hospodářského rozvoje Libereckého kraje který 

podal návrh na přidělení podpory na integrovaný projekt mikroregionu ,,Obnova veřejného 

osvětlení MR JIZERA 2016“. Tento návrh bude v 6/2016 projednávat Rada Libereckého kraje a 

v 6/2016 dojde s největší pravděpodobností i ke schválení návrhu Zastupitelstvem Libereckého 

kraje. 

 

Integrovaný projekt z POV Libereckého kraje 
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. 

Projektu se účastní obce: Sychrov, Ohrazenice, Paceřice, Přepeře, Kobyly, Žďárek, Turnov, 

Pěnčín, Příšovice 

 

Předmětem žádosti o dotaci je rozšíření veřejného osvětlení a výměna stávajících osvětlovacích 

těles.  

 

Výběrové řízení bude vypsáno společně pro celé plnění rozdělené na části, tj, jednotlivé obce. 

Členy hodnotící komise mohou být všichni zástupci obcí, kteří se na projektu podílí, min. počet 

členů hodnotící komise se stanovuje na 3 členy. O termínu otevírání obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek budou obce informovány poradkyní. 

 

S dodavateli, kteří předloží  nabídky s nejnižší nabídkovou cenou, budou dle protokolu z jednání 

hodnotící komise předsedou svazku uzavřeny smluvní vztahy. Obce před podpisem smlouvy 

budou informovány o uzavírané částce pro jednotlivá plnění. 

 

Obce, u kterých ve vztahu k plnění to stavební zákon vyžaduje, předloží poradkyni SP či jiné 

opatření stavebního úřadu. 

 

ÚKOLY:  

Obcím byla předána žádost o individuální dotaci ve výši 50% předpokládaných zdrojů – obce do 

konce června schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní na úřední desku obce 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (pro schválení dotace mikroregionu musí mít obce 
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schválené rozpočtové opatření), poradkyni obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění, výkaz 

výměr na plnění pro potřeby výběrového řízení a min.  3 elektronické kontakty na dodavatele. 

 

 

6/ Informace o vypsaných podporách – SFŽP, SFDI- 2. kolo 

SFŽP: 

Výzva č.29 

- termín překládání žádostí od 8.4.2016 do 30.6.2016 

- minimální výše způsobilých výdajů činní 250.000Kč a max. 50.000.000Kč 

- výše podpory od 85 - 100% uznatelných nákladů 

 Podporované aktivity jsou: 

 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 

živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 

 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů 

 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví 

státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 

 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 

zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu 

 

Výzva č.30 
- termín překládání žádostí od 30.3.2016 do 31.5.2016 

- minimální výše způsobilých výdajů činní 250.000Kč a max. 50.000.000Kč 

- výše podpory 85 % uznatelných nákladů 

Podporované aktivity jsou:    

 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (zakládání / obnova funkčně 

propojených ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch, Obnova a zakládání 

doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru) 

 

Výzva č.34 
- termín překládání žádostí od 1.3.2016 do 31.5.2016 

- minimální výše způsobilých výdajů činní 200.000Kč a max. 50.000.000Kč 

- výše podpory 85 % uznatelných nákladů 

Podporované aktivity jsou:    

 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 

zlepšení přirozených rozlivů 

 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich 

urychleného odvádění kanalizací do toků 

 Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 

povodňové ochraně 

 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost 

obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 

 

Výzva č.35 

- termín překládání žádostí od 1.3.2016 do 31.5.2016 

- minimální výše způsobilých výdajů činní 200.000Kč a max. 50.000.000Kč 
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- výše podpory od 70% uznatelných nákladů 

Podporované aktivity jsou:    

 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření  

 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na 

lokální úrovni, digitální povodňové plány 

 

SFDI: 
Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 2. kolo 

II.kolo pro podání žádostí o příspěvek na cyklostezky 2016 
- termín překládání žádostí do 29.7.2016 

- poskytovaná dotace je do maximální výše 85% 

- projekt musí být realizován v roce 2016 

- příspěvek je poskytován na: 

 výstavbu cyklistické stezky 

 údržbu cyklistické stezky 

 

Ministerstvo zemědělství 

program 129 250 - III.výzva na výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací 
- termín předkládání žádostí je od 15.4.2016 do 14.9.2016 do 14hod 

- maximální výše dotace je 50 mil. Kč 

- maximální uznatelné náklady (NSTČ) na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí 

70tis. Kč bez DPH u vodovodů a nepřekročí 80tis. Kč bez DPH u kanalizací 

- realizace projektu musí být nejpozději do 31.12.2017 

- příspěvek je poskytován na: 

 výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč souvisejících vodárenských objektů 

 výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání 

s cílem zlepšení jakosti pitné vody 

 výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod 

 výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenu 

s výstavbou ČOV 

 dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů 

 odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce 

nebo místní části  

 

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 

Přeměna porostů náhradních dřevin 

- příjem žádostí je od 3.5.2016 do 23.5.2016 

- oprávněný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení 

- poskytovaná dotace je až do výše 100% způsobilých výdajů 

- minimální výdaje na projekt 100.000Kč 

- příspěvek je poskytován na: 

 snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem 

obnovy 

 příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně 

rozhrnování valů 

 umělá obnova sadbou 

 hnojení lesních dřevin při výsadbě 



 5 

 ochrana založeného porostu (mechanická i chemická) 

 

Neproduktivní investice v lesích 

- Termín překládání žádostí je od 3.5 do 16.5.2016 

- Výdaje na projekt jsou stanoveny na od 100 000Kč do 2 000 000Kč 

- Výše dotace až 100% způsobilých výdajů 

- Pozemky musí být ve vlastnictví žadatele, spoluvlastnictví s min.50% podílem, 

nájem/pacht/vypůjčka/věcné břemeno (na dobu 5let) 

- příspěvek je poskytován na: 

 opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro 

turisty do šíře 2 metrů, značení přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness 

prvků) 

 opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinkové stanoviště, přístřešky, závory, 

tabule) 

 opatření k údržbě lesního prostředí (odkládání odpadků) 

 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně) 

- projekt lze realizovat na PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa) na území ČR mimo 

území chráněných oblastí, oblastí natura 2000  

- PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním 

hospodářským plánem nebo platnou hospodářskou osnovou 

 

Podpora agroturistiky 
- příjem žádostí je od 3.5.2016 do 23.5.2016 

- minimální výdaje na projekt 200.000Kč, max. 10.000.000Kč 

-žadatel: zemědělský podnikatel 

- výše podpory cca 45% 

- příspěvek je poskytován na: 

 stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 

malokapacitního ubytovacího zařízení, včetně stravovacího zařízení a dalších budov a 

ploch v rámci turistické infrastruktury,sportoviště a příslušné zázemí - stavební materiál, 

stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technické zařízení 

staveb 

 doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na výstavbu 

odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení 

 náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10m3 

 nákup zařízení a vybavení malokapacitních ubytovacího zařízení včetně stravovacího 

zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné 

zázemí 

 nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem 

 nákup nemovitosti 

 

Investice do nezemědělských činností 
- příjem žádostí je od 3.5.2016 do 23.5.2016 

- minimální výdaje na projekt 200.000Kč, max. 10.000.000Kč 

- žadatel - fyzická osoba podnikající, právnická osoba 

- výše podpory cca 45% 

- příspěvek je poskytován na: 
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 stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 

provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební 

práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k 

provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb 

 doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů pro skladové hospodářství, 

manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení 

 pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj 

nezemědělské činnosti 

 montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání 

 nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem, nákup základního nábytku 

v souvislosti s projektem 

 nákup nemovitosti 

 

7/ Manuál na pasporty MK + DZ – nabídka dodavatele 
Centrum dopravní výzkumu, v.v.i.  předložilo cenovou nabídku na zpracování manuálu pro obce 

týkající se zpracování pasportů místních komunikací a dopravního značení. Celková cena za 

manuál činí 135 762,- Kč včetně DPH. Projektu se mělo účastnit 58 obcí. MR Jilemnicko 

z projektu odstoupilo, takže nově by se projektu zúčastnilo 58 obcí. Cena pro jednu obec by 

činila 3 669,- Kč včetně DPH. Zbývajících 42,- Kč by doplatil MR ČESKÝ RÁJ. 

 

ÚKOLY: Požádat Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. o slevu z výše uvedené částky. Oslovit 

Svaz měst a obcí a Krajský úřad Libereckého kraje se žádostí o zpracování manuálu.  

 

 

8/ Projekt SFŽP – nákup kompostérů 
Záměry jednotlivých obcí: 

Radimovice 
Kompostér o velikosti 675 litrů: 9 ks 

Kompostér o velikosti 800 litrů: 11 ks 

Kompostér o velikosti 1050 litrů: 11 ks 

Kompostér o velikosti 1400 litrů: 30 ks  

------------------------------------------------------ 

Celkem: 61 kompostérů 

  

V tomto množství je zahrnut i požadavek, aby u dvou domů byly dva kompostéry, z důvodu 

velké zahrady. A pak jeden kompostér pro obecní zeleň. 

 

Žďárek 

Kompostér o velikosti 800 litrů: 2ks 

Kompostér o velikosti 1 050 litrů: 6ks  

Kompostér o velikosti 1 400 litrů: 27 ks 

………………………………………………………………… 

Celkem 35 kompostérů  

 

Sychrov 

Elektrický kompostér do ZŠ 

Kompostér o velikosti 1 050 litrů: 22 ks 
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Kompostér o velikosti 1 400 litrů: 28 ks 

…………………………………………………………………… 

Celkem 50 kompostérů  

 

Svijany 

štěpkovač + příslušenství  

 

Přepeře 

Kompostér o velikosti 675 litrů: 11 ks 

Kompostér o velikosti 800 litrů: 13 ks 

Kompostér o velikosti 1 050 litrů: 46 ks 

Kompostér o velikosti 1 400 litrů: 130 ks 

………………………………………………………………... 
Celkem 200 kompostérů. 

 

Lažany 
Kompostér o velikosti 675 litrů: 3 ks 

Kompostér o velikosti 800 litrů: 4 ks 

Kompostér o velikosti 1 050 litrů: 11 ks 

Kompostér o velikosti 1 400 litrů: 36 ks 

……………………………………………………. 

Celkem 54 kompostérů 

  

Svijanský Újezd 
Kompostér o velikosti 800 l: 50 ks 

Elektrický kompostér (pro 4 – 5 kg odpadu) do MŠ 

Štěpkovač 

Čtveřín 

Kompostér o velikosti 800 l: 10 ks 

 

Pro zpracování žádosti o dotaci byl osloven Ing. Jan Čáslavský, IČ: 026 45 955, který se zabývá 

zpracováním žádostí o dotace z Operačního programu životní prostředí. Cenová nabídka za 

zpracování a podání žádosti je 20 000,- Kč včetně DPH + náklady na dopravu max. 5 000,- Kč. 

Do příštího zasedání bude zpracováno rozdělení této částky mezi členské obce. Předseda uzavře 

smlouvu na zpracování žádosti o dotaci. 

ÚKOLY: Zajistit zúčastněným členským obcím schůzku s panem Ing. Čáslavským dne 2.6.2016 

ve 14,00 hod. 

9/ Rozpočtové opatření č. 1/2016 

Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1 (příloha zápisu). 

Členské obce k němu nemají výhrady. 

10/  Diskuse  

Poradce - Informace uveřejněné k zákonu o registru smluv: 

Mikroregion bude mít povinnost od 1.7.2016 uveřejnit smlouvu vložením obsahu smlouvy v 

textové podobě do registru smluv.  
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Smlouva se tedy nebude skenovat, ale pověřený pracovník bude postupovat tak, že k uveřejnění 

vloží poslední wordovskou verzi smlouvy bez podpisů smluvních stran, a to na elektronickém 

formuláři podaném do datové schránky Ministerstva vnitra zřízené zvláště pro tento účel. 

Smlouva, která podle ZRS měla být uveřejněna, nabývá účinnosti (tedy je podle ní možné plnit) 

nejdříve jejím uveřejněním v registru smluv. Pokud pak k uveřejnění nedojde ani ve lhůtě 3 

měsíců ode dne uzavření smlouvy, je smlouva od počátku neplatná (hledí se na ni, jako by nebyla 

vůbec uzavřena). Bylo-li na základě takové smlouvy plněno, jsou si smluvní strany povinny 

podle zásad o bezdůvodném obohacení navzájem vydat, co již na základě neplatné smlouvy 

splnily. 

Pokud byla smlouva uveřejněna podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), není ji již nutné paralelně uveřejňovat podle ZRS; stejně 

tak povinnost uveřejnit smlouvu v režimu podle ZVZ je splněna uveřejněním podle ZRS; na 

rozdíl od ZVZ je však podle ZRS nutné uveřejňovat v registru smluv nejen smlouvy týkající se 

veřejných zakázek, ale rovněž další smlouvy jako jsou smlouvy darovací či nájemní.Tím se 

povinnost uveřejňování smluv oproti ZVZ rozšiřuje.  

ÚKOLY: Předseda do 1.7.2016pro  MR Jizera zřídí datovou schránku. 

 

p. Sodomka – Nabídka školení 
Společnost Osigeno nabídla mikroregionu školení o veřejných zakázkách. 

Dne 14.6.2016 se bude konat školení o novém zákonu o zadávání veřejných zakázek, které je 

organizováno Libereckým krajem. 

 

p. Kvapilová – Nabídka pracovního místa 
Obec Sychrov hledá zaměstnance na DPP na vybírání poplatků na parkovišti před zámkem. 

Úvazek na dobu určitou (2 roky) za 13 000,- Kč měsíčně. 

p. Šrytrová – Změny v nakládání s obecním majetkem 

Na webových stránkách Svazu města a obcí byla uveřejněna zpráva o novele zákona o obcích, 

která nabývá účinností od 1.7.2016. Změny se týkají především povinnosti předchozího 

zveřejnění záměru. Nově budou obce muset zveřejňovat záměr - výprosy, pachtu a institutu práva 

stavby. Více informací je k nalezení na webových stránkách svazu měst a obcí. 

p. Kratochvíl – Okres Turnov 

p. Kratochvíl požádal všechny členské obce, aby podpořily vznik okresu Turnov. 

11/  Usnesení 
Účast 9 členských obcí  

Členská schůze schvaluje:                                                                                            

a) celoroční hospodaření Mikroregionu Jizera a závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 

2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizera za rok 

2015, a to bez výhrad                                                               (9 hlasů ano) 

b) přijetí dotace na projekt Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016  (9 hlasů ano) 

                                     a pověřují předsedu uzavřít smluvní vztahy s dodavateli, kteří 

předložili nejnižší nabídkovou cenu na plnění.  

c) uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na nákup kompostérů ve výši 20 000,- 

Kč + dopravné s Ing. Čáslavským.                                           (9 hlasů ano) 

d) Rozpočtové opatření č. 1/2016                                                 (9 hlasů ano) 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-brezna-2006-o-verejnych-zakazkach-15286.html
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Členská schůze bere na vědomí: 

- schválenou účetní závěrku MR Jizera za rok 2015 

 

Členská schůze neschvaluje: 

 - žádný bod jednání 

 

 

 

 

 

 

………………………..     ….………………….                .…………………..                                                   

Ing. Tomáš Stojanovski         Jaroslav Červa         Ing. Václav Sodomka                                                          

          ověřovatel             ověřovatel                                            předseda 

 

 

12/ Závěr 
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19:30 hod. Další členská schůze MR 

Jizera se uskuteční dne 6.9.2016 od 17:00 hod. v Kobylech 

      

 

 

 

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová 

              mobil: +420605775053  

              tel. č.  493 535043,  e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com



 

 

 

 

 


