Zápis ze shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří.
V Benešově u Semil dne 3.února 2015
Přítomni :

Omluveni
Hosté:

Benešov u Semil – Lampa
Bozkov – Čermák, Doubek
Slaná – Pěničková
Košťálov – Cincibusová
Libštát – Janata
Roztoky – Babec
Háje nad Jizerou – Křapka

Jesenný – Hlůže
Bystrá nad Jiz. – Nesvadba
Stružinec – Klikar
Příkrý – Novák
Bělá – Svoboda
Roprachtice – Janata

J. Lásková Soldátová, E. Ficková,
Severočeské komunální služby s.r.o. – Roman Šturma, Zdeněk Faistaver

1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Způsob hlasování

4. Návrh programu jednání

5.
6.

1/ Roman Šturma, Severočeské komunální služby s.r.o. – nabídka obcím na likvidaci
biodpadů
2/ Výsledek inventarizace majetku za rok 2014
3/ Schválení výše a termínu platby ročního členského příspěvku v roce 2015
viz. stanovy:
O výši a termínu splacení ročního členského příspěvku a dalších
podrobnostech způsobu uhrazení členského příspěvku rozhoduje
shromáždění zástupců 1 x ročně v termínu určeném shromážděním
zástupců.
4/ Schválení smlouvy poradenství v roce 2015
5/ Realizace projektu meziobecní spolupráce na území mikroregionu
6/ Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2015
7/ Dotace Ministerstva kultury ČR na památky prostřednictvím ORP Semily
8/ Návrh společných akcí v roce 2015
9/ Informace paní Soldátové Láskové
Diskuze
Závěr

1. Zahájení:
Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 12 přítomných
zástupců je shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba orgánů:
Ověřovatelé: Svoboda, Novák
Zapisovatel: Karel Čermák
Pro 12, proti 0, zdržel se 0

3. Způsob hlasování:
Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho projednání.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0

4. Projednávané body programu
Ad. 4.1. Nabídka obcím na likvidaci biodpadů
Roman Šturma ze Severočeských komunálních služeb s.r.o. nabídl obcím spolupráci na
likvidaci biodpadů a drobných kovů.Všem byla předána písemná informace s tím, že
povinnost likvidovat bioodpad mají obce od 1.4.2015.
Do této doby musí mít obce schválené obecně závazné vyhlášky o likvidaci bioodpadu a
kovů a uzavřenou smlouvu s oprávněnou společností pro likvidaci těchto odpadů.
Ad. 4.2. Výsledek inventarizace majetku za rok 2014
Starosta seznámil přítomné s výsledky inventarizace majetku za rok 2014 s výsledkem:
Nebo zjištěno závad.
Shromáždění vzalo zprávu na vědomí
Ad. 4.3. Schválení výše a termínu platby ročního členského příspěvku v roce 2015
Shromáždění zástupců rozhodlo o výši členského příspěvku pro rok 2015 ve výši 35,-Kč na
zasedání 12.11.2014. Termín pro uhrazení byl navržen do konce března 2015
Pro 12, proti 0, zdržel se 0
Ad. 4.4. Schválení smlouvy poradenství v roce 2015
Shromáždění zástupců schválilo předloženou Příkazní smlouvu na poradenskou činnost pro
rok 2015 předloženou poradkyní paní Láskovou Soldátovou na celkové náklady 80 000,- Kč.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0
Ad. 4.5. Realizace projektu meziobecní spolupráce na území mikroregionu
Do 01/2015 zašle SMO revize stanov a návrh stanov na založení nového monofunkčního
svazku obcí, poté budou všem obcím přeposlány k vyjádření.
V dubnu 2015 se uskuteční 2. setkání zástupců obcí ORP Semily, bude zaslána pozvánka
starostkou Města Semily.
Dokument zpracovaný pro 4 oblasti byl SMO předán dne 20.12.2014 s tím, že byl již ze
strany SMO připomínkován bez závažných nedostatků.
Shromáždění vzalo zprávu na vědomí
Ad. 4.6. Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2015
Všem obcím byl předložen vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2015, nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky.
ÚKOLY: Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2015 bude zaslán všem obcím elektronicky.
Členské obce zajistí vyvěšení „Návrhu rozpočtu Mikroregion Pojizeří na rok 2015“ na úředních
deskách obcí po dobu 15 dnů. Na další zasedání ho přinesou k archivaci.
Ad. 4.7. Dotace Ministerstva kultury ČR na památky prostřednictvím ORP Semily
Obce, které chtějí opravovat nemovité kulturní památky, mohou čerpat na jejich obnovu
prostředky z Ministerstva kultury ČR v rámci „Programu obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, žádost se podává na ORP Semily. K žádosti
je nutné mít rozhodnutí Městského úřadu Semily, odboru kultury - Mgr. Hedvičák.
Dále je možné z havarijního fondu MK ČR čerpat na havarijní stavy památek, již se tento
program nevztahuje pouze na střechy!
ÚKOLY:Poradce zjistí využitelnost tohoto zdroje na obnovu dřevěného mostu v Bystré n.Jiz.

Ad. 4.8. Návrh společných akcí v roce 2015
Společnou aktivitou členských obcí bude zeleň – veřejná, izolační, okrasná, soliterní stromy,
prvky ÚSES, remízky, aleje, břehové porosty, památné stromy atd. (výsadba, revitalizace,
ošetřování)
ÚKOLY: Na další zasedání si starostové připraví podněty – požadavky za své obce,
následně by byla zajištěna příprava doprovodných dokumentací a povolovací proces.
Ad. 4.9, Informace paní Soldátové Láskové
Vypsány jsou podpory ze SFŽP- s termínem podání žádosti do 19.3.2015
Jedná se o prioritní osu 3 – porobce především zateplování budov
Prioritní osu 4 - sběrné dvory, systém separace a svozu (také BRO), zařízení
pro překládání směsného či separovaného komunálního odpadu, atd.
Prioritní osu 6 – realizace pozemkových úprav, realizace ÚSES, zakládání a
obnova krajinných prvků)
Bližší informace poskytne na vyžádání poradce.

5. Diskuze
Diskuse ohledně k návrhu odměňování starostů.
ÚKOLY: Obce zaujmou písemné stanovisko a odeslání stanoviska zajistí předseda svazku
Pro 12, proti 0, zdržel se 0

6. Závěr
Příští řádná schůze se uskuteční 24.3. 2015. Místo jednání bude upřesněno.
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím.
Schůzi ukončil starosta Mikroregionu v 17,20 hod.

Usnesení shromáždění zástupců:
01/2015 bere na vědomí Výsledek inventarizace majetku za rok 2014
02/2015 schvaluje termín splatnosti příspěvků DSO Mikroregion
Pojizeří pro rok 2015
03/2015 schvaluje Příkazní smlouvu s Jarmilou Láskovou Soldátovou na
poradenskou činnost.
04/2015 schvaluje zpracování písemného stanoviska k návrhu odměňování starostů

Zapsal K.Čermák
Ověřil:

...........................................................
L.Svoboda

..............................................................
L.Novák

