
Zápis  ze shromážd ění zástupc ů Mikroregionu Pojize ří. 
V Benešov ě u Semil  dne 4.11.. 2013  

 
 
Přítomni :  Benešov u Semil – Lampa   Libštát – Opočenský                                   

Bělá – Svoboda    Roprachtice – Franc                               
Bozkov – Doubek    Roztoky – Babec   
Háje nad Jizerou – Křapka   Slaná – Schovánek               
Jesenný – Hlůže    Stružinec –  Klikar 
Košťálov – Havlík                                   
 

Omluveni :   Bystrá nad Jiz. – Sobolíková, Příkrý – Novák  
          

Hosté:  paní J. Lásková  Soldátová  
 
Program:   
1. Zahájení  
2. Volba pracovních orgánů 
3. Způsob hlasování 
4. Návrh programu jednání  

4.1. Vyhodnocení výběrového řízení na projekt Mikroregion Pojizeří – veřejné 
osvětlení  
4.2. Smlouvy, financování projektu, předávání díla 
4.3 Plnění rozpočtu – Rozpočtové opatření č.4  

5. Diskuze 
6. Závěr 
 
 
1. Zahájení:  
 Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 11. přítomných 
zástupců je shromáždění usnášeníschopné. 
 
2. Volba orgán ů:  
  Ověřovatelé: Schovánek, Klikar  
  Zapisovatel:  Karel Čermák  
  Pro  11, proti 0, zdržel se 0  
 
3. Způsob hlasování:  
  Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho 
projednání 
 Pro  11, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Projednávané body programu  
 
Ad. 4.1.  Vyhodnocení výb ěrového řízení na projekt Mikroregion  Pojize ří – veřejné   
osvětlení.  
 S výsledky výběrového řízení seznámila účastníky shromáždění paní Lásková 
Soldátová. Na všechny obce byly podány kompletní nabídky. 
Shromáždění schvaluje výsledky výběrového řízení na projekt Mikroregion Pojizeří- 
veřejné osvětlení. 
Pro  11, proti 0, zdržel se 0 
 

 
   

 



Ad. 4.2. Smlouvy, financování projektu, p ředávání díla 
Smlouvy - podpisy smluv zajistí starostové obcí (ti kteří si smlouvy převzali je podepsané 
zašlou paní Láskové) eventuelně paní Lásková.   
Předávací protokoly - na jednotlivé obce budou zaslány předávací protokoly, ty bude 
podepisovat starosta obce a následně předseda MR.  
Financování – po předložení faktur bude jednotlivým obcím buď doúčtován jejich vlastní 
podíl, pokud bude vyšší než byla zaslaná záloha, nebo  vrácena částka ze zálohy, pokud 
jejich podíl bude nižší, než byly zaslaná záloha. 
Shromáždění vzalo na vědomí 
 
Ad.4.3. Pln ění rozpo čtu – Rozpo čtové opat ření č.4 
Rozpočtové opatření je přílohou číslo jedna k tomuto zápisu. 
Shromáždění schvaluje Rozpočtové opatření č.4 
Pro  11, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Diskuse:  
V diskusi byl kladen důraz na včasné předkládání dokladů, dále se starostové dohodli 
s paní Láskovou na schůzce, kde s každým starostou  probere potřeby jednotlivých obcí. 
 
6. Závěr:  
Příští řádná schůze se uskuteční v prosinci a bude včas oznámena.  

 
Usnesení 
25/2013:   Shromáždění schvaluje výsledky výběrového řízení na projekt Mikroregion      
                Pojizeří- veřejné osvětlení. 
26/2013:  Shromáždění schvaluje Rozpočtové opatření č.4  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 13.25 hodin      Zapsal K.Čermák 
 
Ověřil:  
                                                                                    
 
..................................................................  .............................................................. 

 Schovánek       Klikar 
                                               

                                                                                                
................................................. 
Dalibor Lampa, předseda DSO 


