ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 4/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 6.září 2016 od 17,00 hod. v Kobylech v budově obecního úřadu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni Mgr. Dagmar Šrytrová a Jaroslava Kvapilová (jednohlasně 12 hlasy schváleno).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 – průběh realizace akce
3/ Žádost SFŽP kompostéry – jednání s ing. Čáslavským
4/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ
5/ Příprava rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018-2020
6/ Rozpočtové opatření č. 2/2016
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ Závěr
Program zasedání byl schválen 12 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Integrovaný projekt mikroregionu Obnova VO: Obcím byla předána žádost o individuální dotaci
ve výši 50% předpokládaných zdrojů projektu – obce do konce června schválí žádost a
veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní na úřední desce obce v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb. (pro schválení dotace mikroregionu musí mít obce 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.
- splněno
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.
- splněno, CDV nesouhlasilo se změnou celkové
částky, Liberecký kraj nereagoval
Zajistit zúčastněným členským obcím schůzku s panem Ing. Čáslavským dne 2.6.2016 ve 14,00
hod.
- splněno
Předseda do 1.7.2016 pro MR Jizera zřídí datovou schránku pro odesílání uzavřených smluv do
registru smluv.
- splněno
2/ Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016 – průběh realizace akce
V průběhu měsíce srpna bylo vypsáno společné výběrové řízení pro plnění projektu, které bylo
rozděleno na části dle jednotlivých obcí. S dodavateli, kteří předložili nejnižší nabídkovou cenu
na danou část, se postupně uzavírají smlouvy o dílo.
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Dodavatelé jednotlivých částí plnění a konečná cena dané části:
Sychrov:
Místí část Vrchovina - instalace 1 ks nového sloupu VO + 1 ks osvětlovacího tělesa a 2 ks
zemních světel.
Místní část Sedlejovice - instalace 1 nového sloupu VO + 2 osvětlovacího tělesa.
Místní část - Radostín instalace 4 ks nových sloupů VO + osvětlovacích těles a výměna 1
stávajícího osvětlovacího tělesa na stávající sloup VO.
Zhotovitel: František Hoffman, Boleslavská 382, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČ: 10230416
Cena celkem včetně DPH: 230 149,- Kč
Ohrazenice:
Snížení 7 ks sloupů VO a výměna 7 ks osvětlovacích těles, výměna výložníku, nahrazení
stávajícího svítidla za výbojkovou žárovku 70 W, demontáž, montáž a recyklace původního VO.
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena celkem včetně DPH: 46 778,60 Kč
Paceřice:
Výměna 2 ks rozvaděčů VO (Husa, Paceřice), obnova osvětlení podchodu pod R35, výměna
vedení a 3 ks osvětlovacích těles, nahrazení stávajících vrchních rozvodů VO včetně kotvících
prvků kabelů mezi 26 sloupy VO.
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena celkem včetně DPH: 130 578,- Kč
Přepeře:
Výměna 11 ks VO (stožár + svítidlo).
Zhotovitel: DEHES, spol. s r.o., Palackého 190, 511 01 Turnov, IČ: 46506284
Cena celkem včetně DPH: 233 758,- Kč
Kobyly:
Místní část Havlovice (Kojecko) – oprava stávající přípojky, výměna 1 ks sloupu a 14 ks
osvětlovacích těles.
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena celkem včetně DPH: 89 803,- Kč
Žďárek:
Rozšíření o 2 ks sloupů včetně osvětlovacích těles, výměna 2 ks osvětlovacích těles
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena včetně DPH: 87 756,- Kč
Turnov:
Výměna 22 ks osvětlovacích těles v ulici Přepeřská.
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena celkem včetně DPH: 67 534,- Kč
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Pěnčín:
Výměna 30 ks osvětlovacích těles.
Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice
v Krkonoších, IČ: 15043487
Cena celkem včetně DPH: 92 467,- Kč
Příšovice:
Prodloužení VO podél místní komunikace ,,Záhumení“ v délce 130 m – instalace 6 ks sloupů
včetně osvětlovacích těles.
Zhotovitel: DEHES, spol. s r.o., Palackého 190, 511 01 Turnov, IČ: 46506284
Cena včetně DPH: 241 766,- Kč
Rozdělení navržené dotace
Obec
Sychrov
Kobyly
Ohrazenice
Paceřice
Pěnčín
Přepeře
Příšovice
Turnov
Ždárek

Celková částka
230 149,- Kč
89 803,- Kč
46 778,60 Kč
130 578,- Kč
92 467,- Kč
233 758,- Kč
241 766,- Kč
67 534,- Kč
87 756,- Kč

Výše dotace
115 075,00 Kč
53 881,80 Kč
23 389,30 Kč
78 346,80 Kč
55 480,20 Kč
98 670,90 Kč
145 056,00 Kč
40 520,40 Kč
52 653,60 Kč

Vlastní zdroje
115 075,00 Kč
35 921,20 Kč
23 389,30 Kč
52 231,20 Kč
36 986,80 Kč
135 087,10 Kč
96 710,00 Kč
27 013,60 Kč
35 103,00 Kč

Obcím Sychrov, Ohrazenice bude přiznáno 50% dotace, 60 % dotace získají obce Kobyly,
Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Turnov, Žďárek. Dotace pro obec Přepeře bude činit 42,2%.
Doposud na Krajský úřad Libereckého kraje nebyly odeslány podklady pro uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace. Čeká se na pravomocné stavební povolení pro obec Příšovice.
ÚKOLY: Členské obce podepíší předávací protokol a svým podpisem stvrdí rozsah díla.
Předávací protokol zašle poradkyně. Po ukončení akce zašlou poradkyni 2 fotografie
zhotoveného plnění. Obec Příšovice dodá kolaudační souhlas s užíváním stavby.
3/ Žádost SFŽP kompostéry – jednání s ing. Čáslavským
Dne 21.9.2016 v 9,30 hod. proběhne v Paceřicích na obecním úřadě jednání s panem Ing.
Čáslavským, zpracovatelem žádosti o dotace na kompostéry. Všechny obce zapojené do projektu
byly požádány, aby e-mailem potvrdily případně změnily své požadavky na počty kompostérů
do žádosti o dotaci do 31.8.2016.
Obce Paceřice a Svijanský Újezd mají zájem o podání žádosti o dotaci ze SFŽP na aktivní
kontejner za traktor. Společně ale nedosahují minimálního požadovaného finančního objemu
žádosti, který činí 500 tis. včetně DPH. V případě zájmu dalších členských obcí o účast v tomto
projektu budou obce kontaktovat pana předsedu Sodomku.
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4/ Vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ
Na vytvoření metodiky na zpracování pasportů MK a DZ bude uzavřena smlouva se zhotovitelem
Geo Data, s.r.o, IČ: 25239970. Za zpracování metodiky bude odpovídat pan Milan Mráz.
Cena celkem za vytvoření metodiky je 86 458,- Kč včetně DPH.
Cena pro jednu obec: 2 282,- Kč
Maximální termín předání metodiky je stanoven na 11.11.2016.
V současné době prochází obsah smlouvy právník zhotovitele.
5/ Příprava rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018-2020
Vklady obcí
2,- Kč x počet obyvatel (úhrada za vedení účetnictví, za
software pro vedení účetnictví, poplatky za vedení účtu, atd.)
Poradenská činnost a odměna předsedy svazku
cca 150 000,- Kč
Vlastní vklady na DT 7
jednotlivé obce si na akce, které budou podány v POV DT 7 a na
ostatní akce, vyčlení potřebnou částku ve svém rozpočtu,
v příslušné kapitole.
Rozpočet bude vyrovnaný - příjmy 270 500,- Kč a výdaje 270 500,- Kč
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů musí být Návrh rozpočtu svazku obcí MR Jizera na rok 2017 vyvěšen po dobu 15 dnů na
úředních deskách členských obcí.
ÚKOLY:
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2017 dá částku 15.000,- Kč na Mikroregion
Jizera, Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný rozpočet k vyvěšení.
Dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
bude zpracován i rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020
NÁVRH:
rok 2018
příjmy:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
100 tis. Kč
náklady na účetnictví
10 tis. Kč
členské příspěvky
42 tis. Kč
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný projekt Mikroregionu
200 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz a režii
integrovaný projekt Mikroregionu

100 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč
200 tis. Kč

rok 2019
příjmy:
náklady na poradce,
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odměna předsedovi svazku
150 tis. Kč
náklady na účetnictví
10 tis. Kč
členské příspěvky
42 tis. Kč
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný projekt Mikroregionu
300 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz a režii
integrovaný projekt Mikroregionu

150 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč
300 tis. Kč

rok 2020
příjmy:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
150 tis. Kč
náklady na účetnictví
10 tis. Kč
členské příspěvky
42 tis. Kč
(2,- Kč/obyv.)
předpokládané aktivity financované dotacemi:
integrovaný projekt Mikroregionu
300 tis. Kč
výdaje:
náklady na poradce,
odměna předsedovi svazku
náklady na účetnictví
náklady na provoz a režii
integrovaný projekt Mikroregionu

150 tis. Kč
10 tis. Kč
42 tis. Kč
300 tis. Kč

6/ Rozpočtové opatření č. 2/2016
Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3 (příloha zápisu).
Členské obce k němu nemají výhrady.

7/ Diskuse
poradce – dotace ŽP
Byl vyhlášen dotační program na vyhledání nových zdrojů vody (realizace průzkumných vrtů).
Tento dotační program byl vyhlášení v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzva č.
8/2016.
Podporované aktivity:
 Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro
zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající
rozvod pitné vody.
 Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů).
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 Vystrojení nových podzemích zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající
rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření jednoho veřejně přístupného
odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.
Oprávnění žadatelé: obce, DSO, příspěvkové organizace ÚSC, obchodní společnosti ovládané
z více než 50% obcemi, městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Termín pro podání žádostí: od 11.7.2016 – 30.6.2017. Nejpozději do vyčerpání alokace.
Minimální výše dotace činí 100 000,- na jeden projekt. Maximální výše dotace na jeden projekt
činí 3 000 000,- Kč
Procentuální dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí od 60% do 80% z celkových
způsobilých nákladů dle míry rizika ohrožení obce nedostatkem či zhoršenou kvalitou vody.
Odkaz na webové stránky SFŽP, na kterých je uvedena výzva včetně potřebných příloh:
https://www.sfzp.cz/sekce/838/k-vyzve-8-2016/
poradce – monitoring projektu PRV
Poradkyně provedla monitorovaný telefonický hovor na základě stanovených dotazovaných
okruhů k monitorování projektu financovaného z PRV Obnova místních komunikací a zeleně v
Mikroregionu Jizera a dokončeného v roce 2010.
Ing. Sajdl, obec Přepeře- problematika rakytníku
Nejvyšší správní soud v Brně vynesl rozsudek ve prospěch obce ve vztahu na platný územní
plán, kdy pozemky určené pro zemědělství nemají být využívány pro sad – musela by
proběhnout změna využití území na sad - členským obcím je rozsudek k dispozici
8/ Usnesení
Účast 12 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 3

(12 hlasů ano)

Členská schůze bere na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020
- průběh realizace projektu Obnova veřejného osvětlení MR JIZERA 2016, uzavírané smlouvy o
dílo a rozdělení celkové dotace z Libereckého kraje jednotlivým obcím
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod jednání

………………………..
Mgr. Dagmar Šrytrová
ověřovatel

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

.…………………..
Ing. Václav Sodomka
předseda

6

9/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,00 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 22.11.2016 od 17,00. hod. v zasedací místnosti na Městském úřadě
v Turnově.

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