
Zápis  ze shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří. 
V Příkrém dne 24. března  2015 

 
Přítomni :      Benešov u Semil - Lampa      Jesenný –  Hlůže                                       
                     Bozkov –Čermák, Doubek      Bystrá nad Jiz.- Nesvadba                          
                     Slaná - Pěničková            Stružinec –  Klikar 
          Košťálov – Cincibusová           Příkrý- Novák  
          Libštát- Janata                         Bělá - Mihulková 
                     Roztoky – Babec  Roprachtice - Janata 
                     Háje nad Jizerou – Křapka 
 
Omluveni:         
 
Hosté:       J. Lásková  Soldátová 
 
Program zasedání: 

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

3.  Návrh programu jednání  
a/ Schválení rozpočtu mikroregionu na rok 2015 

           b) Kontrola hospodaření  mikroregionu za rok 2014  
c/ Zeleň v mikroregionu Pojizeří ( starostové předají podněty  
     – požadavky za   své obce ) 

           d/ Návrh společných akcí v roce 2015  
 e/ Informace paní J. Láskové Soldátové  
           f/ projekt SMO – návrh stanov pro monofunkční DSO 
           g / projekt eCENTRE  

4. Diskuze 
5. Závěr 

 
Program byl doplněn zástupci členských obcí o 2 body - Kontrola hospodaření  mikroregionu 
za rok 2014 a projekt eCENTRE  
Pro  13, proti 0, zdržel se 0  
 
 
1. Zahájení: 

 Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 13 přítomných     
zástupců je shromáždění usnášeníschopné. 

 
2.Volba orgánů:  
  Ověřovatelé: Hlůže, Novák 
  Zapisovatel:  Karel Čermák  
  Pro  13, proti 0, zdržel se 0  
 
3. Způsob hlasování: 
  Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho projednání. 
  Pro  13, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 
 
 



4. Projednávané body programu 
 

Ad. 4.1.  Schválení rozpočtu mikroregionu na rok 2015 
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí musí být návrh 
rozpočtu mikrorgionu  vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí. 
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 269 135,- Kč, a výdaje 269 135,- Kč 
 
Žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly vzneseny.  
Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v platných Stanovách, je 
možné přistoupit ke schválení vyrovnaného rozpočtu. 
Pro  13, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad. 4.2.   Kontrola hospodaření  mikroregionu za rok 2014 
Předseda seznámil přítomné s výsledkem kontroly hospodaření Svazku s výsledkem 
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ 
 
Shromáždění vzalo zprávu na vědomí 
 

Ad. 4.3 Zeleň v mikroregionu Pojizeří 
Žádný ze starostů doposud nepodal žádný konkrétní podnět. Starostové předají 
podněty  – požadavky za   své obce nejpozději do pátku 10.4.2015 hodin přímo na e-
mail  jarmila.soldatova@gmail.com. 
  Podněty nesmí směřovat pouze do údržby. 
Shromáždění vzalo zprávu na vědomí 

 
Ad. 4.4.  Návrh společných akcí v roce 2015  

Vyhláška bioodpady – diskutován byl rozsah  vyhlášek, všechny obce musí mít zveřejněnou 
informaci pro občany, kam od 1.4.2015 je možné odvážet bioodpad 

 
Poskytování příspěvku neziskovým organizacím obcemi v roce 2015 – je nutné 
postupovat dle podkladů, které byly obcím zaslán z KÚ  Libereckého kraje. Pokud 
obce nebude vypisovat grantové řízení a rozhodne se poskytovat příspěvek  jako 
individuální dotaci, musí tak činit pouze na základě přijaté žádosti od žadatel 
v zákonném rozsahu 
ÚKOLY: Poradce zašle vzory žádosti, včetně doprovodných dokladů – smlouvy a 
prohlášení o podpoře  de-minimis, pokud příspěvek je v tomto režimu poskytován 
 

Ad. 4.5.  Projekt SMO – návrh stanov pro monofunkční DSO 
Projekt již nebude pokračovat, závěrečná fáze proběhne formou 2. setkání starostů 
ORP Semily. 
Všem obcím byl ing. Klackovou zaslán návrh stanov, které mohou použít v případě 
založení monofunkčního DSO. 
Shromáždění vzalo zprávu na vědomí 
 

Ad. 4.6.  Projekt eCENTRE 
E CENTRE nabízí formou el. aukce zajistit výběr dodavatele na likvidaci směsného a 
separovaného odpadu s termínem smluvního ujednání 4 + 2 roky v opčním právu. 
Více informaci bude poskytnuto na dalším zasedání svazku, kdy od 15,00 hod. bude 
přítomen zástupce dané společnosti. 
ÚKOLY: Poradkyně  dohodne společné jednání. 
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5. Diskuze 
Byla diskutována témata v těchto oblastech: 
Právo provést stavbu , schvalování věcných břemen 
Zastupitelstvu obce je dle § 85 zákona o obcích vymezeno schvalovat  dle  písm. g) 
zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč, dále v souladu se 
stavebním zákonem v návaznosti na nové znění občanského zákoníku je vlastníkem stavby 
vlastník pozemku. Z tohoto důvodu např. na přípojky občanů, které jsou umístěny do 
pozemků obce je nutné uzavírat smlouvu na právo provést stavbu 
 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Obce musí při zadávání veřejných zakázek respektovat § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů,svoji obecně závaznou vyhlášku, pokud byla ZO schválena a 
v případě dotací pokyny poskytovatele dotace. 
Současné finanční limity na VZMR: 
Služby a dodávky               do 1 999 999,- Kč bez DPH 
Stavební práce  do 2 999 999,- Kč bez DPH 
 
ÚKOLY: Poradce zpracuje pro obce praktickou příručku na zadávání VZMR. 

 

6. Závěr 
Příští řádná schůze se uskuteční 26.5. 2015 od 15,00 hod. Místo jednání bude v obci 
Košťálov, místní část Kunratice v jídelně „U Sedláčků“. 
 Pozvánka bude zaslána všem členským obcím. 
 

Schůzi ukončil předseda  Mikroregionu v 17,30 hod. 
 

 

Usnesení shromáždění zástupců: 
05/2015  schvaluje vyrovnaný rozpočet DSO Mikroregion Pojizeří pro rok 2015 
06/2015  Bere na vědomí zápis z kontroly hospodaření  mikroregionu za rok 2014 
07/2015  Bere na vědomí ukončení projektu SMO  
 
                
 

 

Zapsal  K.Čermák 
 
 
Ověřil:                                                                                   
 
 
...........................................................                  .............................................................. 

Ing. Petr Hlůže             Libor  Novák                                              
 


