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Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří, 
které se konalo v obci Benešov u Semil  dne 9.2.2021 

 
Přítomni:       Košťálov – Havlík    Benešov u Semil - Slavíková 
                     Bystrá nad Jiz. - Nesvadba                   Roztoky u Semil- Babec 

 Bozkov - Doubek     Slaná - Pěničková 
            Háje nad Jizerou – Křapka   Stružinec - Hrubý 

           Příkrý – Novák    Roprachtice - Petřina    
           

Omluven:   obec Bělá, Libštát, Jesenný   
            
Program zasedání: 
 

1. Zahájení  
2.  Volba pracovních orgánů 
3.  Způsob hlasování 
4.  Návrh programu jednání: 

a)  Plnění úkonů z minulých zasedání 
b)  MAP Semilsko II (aktuální informace z projektu, představení regionální        
           učebnice  MŮJ DOMOV, schválení území MAP III) - Mgr. Petr Sádek, manažer  
           projektu MAP             
c) Aktuální informace z MAS Brána do Českého ráje, z.s. – Ing. Alena Klacková 

d)        Poradenská činnost v roce 2021 – školení členských obcí 

e)        Podání žádosti z POV Libereckého kraje  

f)         Webové stránky svazku 

g)        Inventarizace majetku za rok 2020 

h)        Vypsané dotační podpory pro obce 

 i)         Diskuse 

5. Závěr 

 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0 

1. Zahájení: 
Zasedání zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 10 přítomných 
zástupců členských obcí je shromáždění zástupců Mikroregion Pojizeří usnášeníschopné. 
 
2. Volba orgánů:  
Ověřovatelé: Libor Novák a Iveta Pěničková 
Zapisovatel: Jarmila Lásková Soldátová 
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0  
 
3. Způsob hlasování: 
Předseda navrhl veřejné hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho 
projednání. 
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
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4. Program jednání 
a)      Plnění úkonů z minulých zasedání 

Poradce rozešle všem členským obcím Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Pojizeří 
v roce 2020 a zástupci členských obcí ji dle § 39 odst. 8 zákona č. 250/2001 Sb., v platném 
znění předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva 
jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení dokladů. 

   - splněno 

 

b)  MAP Semilsko II (aktuální informace z projektu, představení regionální        
           učebnice   MŮJ DOMOV, schválení území MAP III) - Mgr. Petr Sádek, manažer  
           projektu MAP        
MAP II končí v 04/2021, připravuje se MAP III na období 5/2022- 11/2023 
 
Byla vydána regionální učebnice MUJ DOMOV. Každá členská obec obdržela jeden výtisk, 
do škol bude učebnice postupně distribuována.  Učebnici si je možné zakoupit např. v KIS 
v Lomnici nad Popelkou za 250,- Kč, pokud by obce potřebovaly více výtisků pro jejich 
potřebu – cena bude činit 200,- Kč/kus. 
MAS nabízí členským obcím pořízené fotografie pro učebnici k volnému využití, autorská 
práva má MAS, soubor bude  obcím z ORP Semily zaslán úschovnou. S předáním fotografií 
získají obce a mikroregion veškerá práva k užití, MAS je bude za účelem propagace nadále 
též využívat (např. výroba kalendáře aj.).  
 
MAP III 
Členské obce nemají výhrady, aby MAS Brána do Českého ráje, z.s. byla žadatel  a 
realizátorem MAP III v rámci území ORP Semily.   Mikroregion Pojizeří žadatelem nebude. 
 
MAS Brána do Českého ráje, z.s. bude  žadatelem  a realizátorem MAP III v rámci území 
ORP Semily                                                                   
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
      
c) Aktuální informace z MAS Brána do Českého ráje, z.s. – Ing. Alena Klacková 

programové období 2014 – 2020 + 3 roky končí – finanční zdroje jsou skoro vyčerpány, 
v současné době je vyhlášena výzva k předkládání projektů z IROP  pro základní školy a 
bude vyhlášena poslední výzva z PRV pro podnikatele a zemědělce 
 
Ing. Klacková dále seznámila členské obce s aktualizací strategického materiálu a zároveň 
s nimi komunitně projednala přípravu SCLLD. Obcím byl předán písemný materiál s ústně 
sdělovanými skutečnostmi. 
 

MAS Brána do Českého ráje má nové webové stránky a kancelář MAS se z Libuně 

přestěhovala do Nové Paky. 

 

d)        Poradenská činnost v roce 2021 – školení členských obcí 

Na základě Příkazní smlouvy, která byla s poradkyní uzavřena v roce 2020, se má v letošním 

roce uskutečnit další školení na téma VZMR. 

Školení členských obcí  na téma zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ( odpovědné 
zadávání - § 6 odst. 4 ZZVZ platné od 1.1.2021 + uveřejňování dokladů ve VZMR) se 
uskuteční dne 18. března 2021 v 15,00 hodin ve Slané. 
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Nové zásady odpovědného zadávání jsou platné od 1.1.2021 i pro VZMR (§ 6 odst. 4 
ZZVZ), tj. zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání 
a inovací. 
 
Semináře, které zdarma připravuje on-line MMR k zaregistrování 
https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/skoleni/ 
 
Stanovisko MMR:  
Při posuzování otázky, ve kterých případech bude vzhledem k povaze a smyslu veřejné 
zakázky možné aplikovat nové zásady, je potřeba přihlížet také k ostatním zásadám 
stanoveným v§ 6 (všechny zásady je třeba vykládat ve vzájemném souladu, žádná nemá 
přednost před jinou, zásady stojí rovnocenně vedle sebe) a nelze opomenout ani povinnost 
zadavatelů postupovat při nakládání s veřejnými finančními prostředky v souladu s 
principy3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost). Je třeba přihlížet také k dalším relevantním 
okolnostem vyplývajících například z jiných právních předpisů či specifických podmínek 
dané veřejné zakázky. Povinnost dodržovat zásady podle § 6 odstavce 4 jiné zákonné 
povinnosti doplňuje, nemůže tedy vést k pořizování plnění nebo postupům, které odporují 
principům 3E, nebo jsou jinak nepřiměřené či diskriminační.  
V rámci odůvodnění svého postupu by se zadavatel měl zabývat všemi třemi novými 
zásadami (právě  z pohledu, zda je aplikoval či nikoli a proč), a to i přesto, že ne v každé 
veřejné zakázce musí být (vzhledem k její povaze a smyslu) promítnuty všechny nové 
zásady. 
 

 

e)        Podání žádosti z POV Libereckého kraje  

Pokud zásady programu potvrdí Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 23.2., tak žádosti se 

budou moci podávat od 29.3. do 16.4.2021. 

Max. dotace na integrovaný projektu ve vztahu k počtu obyvatel je max. 700 tis. Kč (50%) 

-členské obce mají zájem zakoupit společnou techniku, která by řešila  především problémy 

s převážením posekané veřejné zeleně. 

 

ÚKOLY:  

Poradkyně projedná s členskými obcemi nákup potřebné techniky na základě zkušeností 

s využitím techniky již zakoupené a na dalším zasedání předloží zpracovanou žádost ke 

schválení shromáždění zástupců MR Pojizeří. 

 

f)         Webové stránky svazku 

Webové stránky www.pojizeri.cz byly spuštěny. 

 

ÚKOLY: 

Členské obce zkontrolují obsahy týkající se jejich obcí, popř. zašlou aktualizaci obsahu. 

 

g)        Inventarizace majetku za rok 2020 

Inventarizační komise ve složení: 

Ústřední inventarizační komise: 
Předseda:        Alena Mihulková 
Člen:                Ing. Jaroslav Křapka 

http://www.pojizeri.cz/
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Člen:                Veronika Slavíková 
 
Dílčí inventarizační komise (dokladová inventura) 
Předseda:       Iveta Pěničková 
Člen:               Milan Havlík 
Člen:               Věra Seidlová 
 
provedla dokladovou a fyzickou inventarizaci za rok 2020. 
Členským obcím byla předložena inventarizační zpráva s výsledkem, že nebyly zjištěny 
nedostatky.  
 

h)        Vypsané dotační podpory pro obce 

Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti, Ministerstvo financí 
ČR – bude vypsáno 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-
dotace-kapitoly-vps/program-29823 
Program zahrnuje státní podporu obcím do 10 tis. obyvatel. 
 
Minimální výše spolufinancování účastníka na financování akce (projektu) procentním 
podílem z celkových nákladů akce (projektu), a to ve výši 30 % za akci celkem. 
 
Cílem programuje poskytnutí státní podpory na obnovu, modernizaci či budování technické a 
občanské vybavenosti obcí a měst v celé ČR, prioritně na odstraňování havarijních stavů a 
podporu malým obcím do 500 obyvatel. Pomocí tohoto programu stát zamýšlí přispět ke 
zlepšení technického stavu obecní infrastruktury a občanské vybavenosti cestou údržby, 
obnovy, modernizace, přístavbami, nástavbami, vestavbami, ale i novou výstavbou, pokud 
nahrazuje stávající nevyhovující prostory, k dosažení standartu srovnatelného ve světě. 
 
Program (titul) obsahuje tyto subtituly: 
 
298D2310 Podpora obnovy a rozvoje komunální infrastruktury (občanská vybavenost) 
Veřejné budovy (např. obecní úřady, zařízení sociálních služeb) 
Technická infrastruktura (vodovodní, plynofikační, kanalizační a energetické sítě, veřejné 
osvětlení, veřejný rozhlas, veřejné skládky, sběrné dvory, apod.) 
Dopravní infrastruktura (výstavba místních komunikací, výstavba, údržba a oprava 
účelových komunikací, chodníky a parkovací plochy, pokud nemají charakter místní 
komunikace, mosty a lávky, které nehradí MMR) 
Veřejná prostranství 
 
298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v 
působnosti obcí 
Opravy a modernizace budov předškolních a školských zařízení včetně zázemí a 
příslušenství (např. družiny, jídelny, kotelny, dílny, tělocvičny), také formou přestavby, 
přístavby nástavby, vestavby, případně výstavbou nových budov nahrazujících stávající 
nevyhovující prostory. 
Z programu nelze hradit výstavbu nových kapacit základních předškolních a školských 
zařízení, kterou zabezpečuje MŠMT. 
 
298D2330 Podpora pořízení a obnovy obecních tělovýchovných zařízení a sportovišť 
Opravy a rekonstrukce (např. sportovní haly, koupaliště, sportovní a dětská hřiště 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29823
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29823
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Liberecký kraj -Program vodohospodářských akcí pro rok 2021  

https://dotace.kraj-lbc.cz/ochrana-vod-a-rozvoj-vodohospodarske-infrastruktury/fond-ochrany-

vod-program-vodohospodarskych-akci-2021-nbsp-d453488.htm 

 

Obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury (VHI) 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. 

 a.výstavba, popř. obnova ČOV pro obce do 4 000 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 20 EO pro obce do 4 000 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 20 osob pro obce do 4 000 obyvatel nebo svazky obcí,  

d.vybudování náhradního zdroje pitné vody pro obce do 4 000 obyvatel nebo svazky 

obcí,  

 

příjem žádostí: od 29. března 2021 do 16. dubna 2021 

Dotace bude poskytnuta až do výše 70% z celkových způsobilých výdajů akce, avšak 

maximálně 1.800.000,- Kč 

 

i)        Diskuse 

Milan Havlík -  nový zákon o odpadech 

Ve sbírce zákonů byl dne 16. prosince 2020 uveřejněn nový zákon o odpadech č. 541/2020 
Sb., který od 1. ledna 2021 přinesl významné změny v právní úpravě nakládání s odpady.  

Poplatky za komunální odpad  

Změny se dotkly i poplatků za komunální odpady. Ty samozřejmě musí být určeny v souladu 
s obecním systémem, přičemž nově jsou upraveny pouze zákonem č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, který dává možnost volby mezi poplatkem za obecní systém 
odpadového hospodářství nebo poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci[3]. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství představuje de facto paušální 
platbu obdobnou stávající právní úpravě. Poplatek za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci je naopak založen na skutečném množství vyprodukovaného odpadu, který 
byl odložen do soustřeďovacích nádob nebo na určená místa, případně na kapacitě 
soustřeďovacích prostředků za poplatkové období (je určen na základě hmotnosti nebo 
objemu odpadu, či kapacity soustřeďovacích prostředků). Na nové nastavení poplatků mají 
obce čas do konce roku 2021. Do té doby v souladu s přechodným ustanovením § 156 odst. 
3 zákona o odpadech mohou obce vybírat poplatek za komunální odpad, který zavedly přede 
dnem nabytí účinnosti nového zákona dle zákona 185/2001 Sb. 

Obce musí dále nově pamatovat i na to, že mají povinnost informovat jednou ročně občany 
o fungování obecního systému, viz § 60 odst. 4 zákona o odpadech, a to v rozsahu 
kvantifikovaných výsledků systému, tak nákladů na provoz systému. Cílem tohoto ustanovení 

https://dotace.kraj-lbc.cz/ochrana-vod-a-rozvoj-vodohospodarske-infrastruktury/fond-ochrany-vod-program-vodohospodarskych-akci-2021-nbsp-d453488.htm
https://dotace.kraj-lbc.cz/ochrana-vod-a-rozvoj-vodohospodarske-infrastruktury/fond-ochrany-vod-program-vodohospodarskych-akci-2021-nbsp-d453488.htm
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-mistnich-poplatcich-11395.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi-112515.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-5-2-2021#_ftn3
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-15-kvetna-2001-o-odpadech-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-2526.html
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je zajištění transparentnosti fungování obecního systému nakládání s odpady a veřejné 
kontroly jeho financování.  

Zákon o odpadech tímto ustanovením doplňuje a částečně duplikuje i právní úpravu 
zadávání veřejných zakázek. Obce, jakožto veřejní zadavatelé, mají ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, již v současné povinnost jednat transparentně 
a uveřejňovat informace o finančních závazcích a i uveřejňovat smlouvy uzavřené 
s dodavateli, a to i na poli odpadového hospodářství. V této rovině obce externě nejčastěji 
zajišťují shromažďování, svážení a odstraňování odpadu. Všechny tyto typy smluv, tedy jak 
zajištění svozové společnosti, tak i zajištění typicky provozovatele skládky odstraňující, či 
využívající odpad, jsou veřejnými zakázkami a musí být uzavřeny v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek.  

 

5. Závěr 

Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 17,30 hod. 

 
 
Příští řádná schůze se uskuteční dne 8. dubna 2021 od 15:00 místo konání: obec 
Bozkov.  Pozvánka bude zaslána všem členským obcím. 
 
 
Usnesení shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří: 
Shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří usnesením č. 
1/2021     schvaluje  subjekt MAS Brána do Českého ráje, z.s. žadatelem  a realizátorem  
                MAP  III  v rámci území ORP Semily                                                                   
2/2021     bere na vědomí inventarizaci majetku svazku za rok 2020 
 
 
 
Ověřil:            
 
 
                                                                       
..........................................................                  ..........................................................  
                Libor Novák                                                          Iveta Pěničková 
 
 
 
Zapsala J. Lásková Soldátová 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-19-dubna-2016-o-zadavani-verejnych-zakazek-21059.html

