ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 3/2020 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 16. června 2020 od 17,00 hod. v obci Vlastibořice
Přítomni: dle presenční listiny
Přítomno 14 zástupců členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni paní Mgr. Iva Havlíková a paní Petra Bursová (jednohlasně 14 hlasy schváleno).
Program:
1/ Úprava webových stránek mikroregionu - pan Hadrava
2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
3/ Nákup techniky pro MR JIZERA - ukončení akce a uzavírání smluv o výpůjčce
4/ Příprava akce: divadelní představení pro seniory
5/ Schválení závěrečného účtu za rok 2019
6/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku za rok 2019
7/ Volba předsedy svazku
8/ Vypsané dotace pro obce
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/ Závěr
Program zasedání byl schválen 14 hlasy.
1/ Úprava webových stránek mikroregionu - pan Hadrava
Webové stránky mikroregionu nejsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a nedisponují verzí pro zobrazení na mobilních telefonech, který
začne platit od 09/2020.
Nabídka pana Hadravy na úpravu stránek, která bude v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb.
činí 38 000,- Kč bez DPH.
O úpravě stránek rozhodne předseda svazku na základě získaných cenových nabídek.
ÚKOLY:
Členské obce zajistí další cenové nabídky na úpravu webových stránek mikroregionu do
7.7.2020.
2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Sdružení Český ráj - Obce zdokumentují tabule (stav: zrušit, výměna stojanu, výměna
informační mapy, atd., velikost tabule, p.p.č. v k.ú.), GPS souřadnice + FOTO a vše odešlou
na e-mail: korinkova@cesky-raj.info do 30.6.2020
- splněno
3/ Nákup techniky pro MR JIZERA - ukončení akce a uzavírání smluv o výpůjčce
Závěrečné vyhodnocení akce je dokončeno, bylo předáno na LBC kraj.
Na dalším zasedání mikroregionu bude přijato rozpočtové opatření, které bude reagovat na
vyúčtování veřejnoprávních smluv po 10% doplatku dotace ze strany Libereckého kraje.
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4/ Příprava akce: divadelní představení pro seniory
Osloven byl divadelní spolek z obce Rakousy (Charleyova teta), jednáno bylo s panem
Francem.
Termín konání: 31. 10. 2020 byl potvrzen
Smlouva bude uzavřena o prázdninách, finanční požadavek bude upřesněn smluvně,
předběžně stanoven na cca 3 500,- Kč
Náklady spojené s uspořádáním divadelního představení (příprava sálu, pronájem, vytápění,
úklid,…) 10 000,- Kč obci Pěnčín.
ÚKOLY:
V 09/2020 bude obcím rozeslán plakátek s upoutávkou na divadelní představení, který by
mohly předat seniorům.
5/ Schválení závěrečného účtu za rok 2019
Návrh závěrečného účtu MR Jizera za rok 2019 byl všem obcím včetně Zprávy o výsledku
hospodaření svazku rozeslán.
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu splatnými stanovami
vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů před dnem zahájení jeho projednávání, je možné
ho schválit. Nikdo z občanů členských obcí neměl připomínky.
Vyvěšený návrh závěrečného účtu předložily obce: Paceřice, Žďárek, Přepeře, Svijany,
Pěnčín, Lažany, Čtveřín, Ohrazenice, Turnov, Radimovice, Kobyly, Soběslavice
ÚKOLY:
Zástupci obcí neprodleně předloží dle § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění
závěrečný účet MR Jizera za rok 2019 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být
zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí.
Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR.
Poradce zveřejní schválený závěrečný účet na webových stránkách mikroregionu a členské
obce zveřejní na úředních deskách svých obcí odkaz, kde je schválený závěrečný účet včetně
příloh zveřejněn a kde je k nahlédnutí v listinné podobě. Doba zveřejnění – do schválení
závěrečného účtu za rok 2020, tj. do 06/2021.
6/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou svazku za rok 2019
Členským obcím byla předložena účetní závěrka za rok 2019 schválená orgánem pro
schválení účetní závěrky dne 15.6.2020. Zástupci členských obcí nemají k předloženému
dokumentu výhrady.
7/ Volba předsedy svazku
Ing. Václav Sodomka se rozhodl ukončit na vlastní žádost činnost předsedy svazku
Mikroregion Jizera ke dni 16.6.2020, tj. vzdal se funkce. Platné stanovy v čl. XI. Předseda a
místopředseda v odst. 4 písm. c. tuto možnost připouští. Funkce předsedy (místopředsedy)
zaniká zvolením nového předsedy (místopředsedy).
Pracovně právní vztah s Ing. Sodomkou (DPP) bude ukončen k 16.6.2020.
Na předsedu svazku je nově navržen:
Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře
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V platných Stanovách je dále uvedeno, že předseda i místopředseda jsou voleni členskou
schůzí na období 4 let. Opakované zvolení je možné. Předsedou (místopředsedou) je vždy
fyzická osoba, která vykonává svou funkci osobně. Fyzická osoba, která je předsedou
(místopředsedou) musí být plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu
upravujícího živnostenské podnikání.
Ing. Luděk Sajdl souhlasí s nominací. O návrhu bylo hlasováno.
S panem Ing. Sajdlem bude od 17. června 2020 uzavřena DPP na vedení webových stránek a
pořádání kulturních a sportovních akcí.
Předseda a místopředseda jsou oprávněni podepisovat za svazek příslušné dokumenty. Každý
z nich se za svazek podepisuje samostatně s uvedením zastávané funkce.
Poradce podepisuje běžnou korespondenci.
Dle platných Stanov je funkce předsedy neslučitelná s výkonem funkce člena jiného
voleného orgánu svazku.
Ing. Luděk Sajdl byl dne 20.11.2018 zvolen jako člen revizní komise svazku a za člena
orgánu pro schválení účetní závěrky. Obě současné funkce jsou neslučitelné s funkcí
předsedy svazku. Z uvedených důvodů Ing. Luděk Sajdl odstupuje z funkce člena revizní
komise a člena orgánu pro schválení účetní závěrky.
Navržená nová členka revizní komise:
Jana Hartlová, starostka členské obce Vlastibořice
Navržená kandidátka s nominací souhlasí. O návrhu bylo hlasováno.
Navržená nová členka orgánu pro schválení účetní závěrky:
Jana Hartlová, starostka členské obce Vlastibořice
Navržená kandidátka s nominací souhlasí. O návrhu bylo hlasováno.
ÚKOLY: Po vyhotovení zápisu nově zvolený předseda mikroregionu zajistí změnu
podpisových vzorů na účtech mikroregionu a poradkyně zašle změnu statutárního zástupce na
Krajský úřad Libereckého kraje.
8/ Vypsané dotace pro obce
Dotační nástroj na nádrže pro dešťovou vodu z objektů občanské vybavenosti
Instalace akumulační nádrže pro využití dešťové vody u veřejných budov
(tzv. Velká dešťovka)
spadá
do
Operačního
programu
Životní
prostředí.
Konkrétně do prioritní osy: 1, Specifického cíle: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
a hospodaření se srážkovými vodami, aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v
intravilánu, viz dokument Pravidla pro žadatele a příjemce podpory.
Zde v nabídce je také: ,,V rámci aktivity lze podpořit budování podzemních akumulačních
nádrží, nebo nádrže napevno zabudované v suterénech odvodňovaných nemovitostí, kde bude
zachytávána srážková voda ze střešních konstrukcí, případně ostatních přilehlých ploch, která
bude poté využita výhradně jako užitková voda v budovách či jako voda na zavlažování.
V tomto případě lze k akumulaci srážkové vody využít celý prostor nádrže. Součástí opatření
na akumulaci a využívání srážkové vody mohou být přestavby trubních vedení a
technologického vybavení (čerpadel, AT stanic atd.) až po koncové zařízení k odběru“.
3

Aktuálně je pro specifický cíl 1.3 vyhlášená výzva č. 144, ve které lze podávat žádosti do 11.
1. 2021. Text výzvy č. 144 je zveřejněn na oficiálních stránkách Operačního programu
Životního prostředí www.opzp.cz -> Nabídka dotací -> Výzva č. 144 -> Dokumenty > Dokumenty k výzvě -> Text výzvy - 144. výzva
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2121.
9/ Diskuse
Robert Pecka – MOOR CZECH REPUBLIC s.r.o. (GDPR)
Mgr. Robert Pecka se představil zástupcům obcí (tel.č. 227 031 495) jako nástupce pana
Pomijeho
Svijany – nová nabídka na výkon GDPR
- návrh na odstoupení od smlouvy na výkon GDPR uzavřené s Moore Czech Republic s.r.o.
(dříve BDO Advisory s.r.o.). Nová nabídka od pan Pomijeho za 500,- Kč měsíčně.
Turnov – uzavřený sjezd
- z důvodu rekonstrukce silnice III/2797 dojde od 22.6. do 30.8.2020 k uzavření provozu na
silnici I/10 – sjezd Ohrazenice.
Poradce – účetnictví svazku
- vzhledem ke zvolení nového předsedy svazku, pana Ing. Sajdla, bude i účetnictví
mikroregionu od 7/2020 nově vedeno paní Lenkou Tauchmanovou, účetní obce Přepeře.
S paní Tauchmanovou bude uzavřena DPP od 7/2020 do 12/2020 v celkové výši 6 000,- Kč
(1 000,- Kč měsíčně).
Paní Hrazdirová bude vykonávat funkci účetní svazku do konce 6/2020. Odměna ve výši
10 000,- Kč za DPP bude z důvodu odpracování sjednaného počtu hodin za rok 2020
vyplacena k 30.6.2020. Pracovně právní vztah (DPP) bude ukončen. Paní Hrazdirová bude
do konce roku nadále k dispozici nové paní účetní.
V rámci předání účetnictví dojde k převodu licence za účetní program.
10/ Usnesení
Účast 14 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) Celoroční hospodaření Mikroregionu Jizera a závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok
2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizera za rok
2019, a to bez výhrad
(14 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel)
b) Volbu předsedy svazku:
Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře
Datum vzniku funkce: 17.6.2020
(13 hlasů ano, 0 proti, 1 se zdržel)
c) volbu nového člena revizní komise:
Jana Hártlová
Datum vzniku funkce: 17.6.2020
(13 hlasů ano, 0 proti, 1 se zdržel)
d) volbu nového člena orgánu pro schválení účetní závěrky:
Jana Hártlová
Datum vzniku funkce: 17.6.2020
(13 hlasů ano, 0 proti, 1 se zdržel)
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e) uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Sajdlem od 17.6.2020 do 31.12.2020 za vedení
webových stránek a pořádání kulturních a společenských akcí ve výši 2 333 Kč za
06/2020 a 5 000,- Kč měsíčně (07-12/2020)
(13 hlasů ano, 0 proti, 1 se zdržel)
f) uzavření Dohody o provedení práce na vedení účetnictví od 1.7.2020 do 31.12.2020 s paní
Lenkou Tauchmanovou v částce 6 000,- Kč (1 000,- Kč měsíčně)
(14 hlasů ano, 0 proti, 0 se zdržel)
Členská schůze bere na vědomí:
- schválenou účetní závěrku svazku za rok 2019

………………………..
Mgr. Iva Havlíková
ověřovatel

….………………….
Petra Bursová
ověřovatel

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

11/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,10 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 15.9.2020 od 17,00 hod. v obci Svijany čp. 69.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
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