
Zápis  ze shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří. 
V Kundraticích dne 23.května 2015 

 
Přítomni :      Benešov u Semil - Lampa       Jesenný –  Hlůže                                       
                     Bozkov –Čermák, Doubek       Bystrá nad Jiz.- Nesvadba                          
           Stružinec –  Klikar    Háje nad Jizerou – Křapka 
           Košťálov – Cincibusová           Roprachtice - Janata 

           Libštát- Janata, Faistaver       Bělá - Svoboda 

                      Roztoky – Babec   
                      
 
Omluveni:    Slaná     
Nepřítomni:     Příkrý 
 

Hosté:       J. Lásková  Soldátová, Ing. Miloš Sladký, tajemník MÚ Semily a Mgr. Radim  

Šimůnek, právník MÚ Semily, p.Najman – firma eCENTRE, a.s., p. Faistaver  

 
Program zasedání: 

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

a) Schválení závěrečného účet MR za rok 2014 
b) Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok 2014 
c) Odměny funkcionářů na I.pol. 2015 

           d) Společný projekt DSO - Zeleň v mikroregionu Pojizeří 
           e) Informace o pokračování projektu SMO - meziobecní spolupráce  
                v SO ORP Semily 

                      f) Informace – paní J. Lásková Soldátová 
                    g) Beseda s hosty  - Ing. Miloš Sladký, tajemník Městského úřadu  
                         Semily a Mgr. Radim Šimůnek, právník –diskuse o nových právních  
                         předpisech 
                     h) Diskuze 

4. Závěr 
 
Presentace společnosti eCENTRE – el. aukce na likvidaci odpadů  
 
1. Zahájení: 

Zasedání zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 11 přítomných     
zástupců je shromáždění zástupců Mikroregion Pojizeří usnášeníschopné. 

 
2.Volba orgánů:  
  Ověřovatelé: Stanislav Doubek,  Lenka Cincibusová 
  Zapisovatel:  Čermák , J. Lásková  Soldátová 
 Hlasování:  Pro  11, proti 0, zdržel se 0  
 
Způsob hlasování: 
  Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho projednání. 
 Hlasování:   Pro  11, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Projednávané body programu 

http://www.firmy.cz/detail/718146-ecentre-praha-holesovice.html#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=e-centre&utm_content=toppremise


 
Ad. 3.a.  Schválení závěrečného účet MR za rok 2014 

Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje provedli Přezkoumání hospodaření 
Mikroregionu Pojizeří za rok 2014. Paní účetní vypracovala  Závěrečný účet svazku. 
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu splatnými stanovami  
vyvěsily závěrečný účet MR  po dobu 15 dnů, je možné ho schválit. Nikdo z občanů členských 
obcí neměl připomínky. 
Shromáždění zástupců souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 Hlasování:   Pro  11, proti 0, zdržel se 0 
 
ÚKOLY:  
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Tábor za 
rok 2014 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali 
na vědomí. 
 

Ad. 3.b.   Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok 2014 
Předseda seznámil přítomné se  schválenou účetní závěrkou za rok 2014, jejíž originál bude 
uložen sídle svazku. 
Shromáždění vzalo zprávu na vědomí 
 

Ad. 3.c Odměny funkcionářů na I.pol. 2015 
Navrženy ke schválení následující odměny funkcionářů MR: 
Předseda svazku – 6 000,- Kč , Účetní – 3 000,- Kč , Tajemník – 3 000,- Kč 
Hlasování:     Pro  11, proti 0, zdržel se 0 

 
Ad. 3.d.  Společný projekt DSO - Zeleň v mikroregionu Pojizeří 
Obce Háje nad Jizerou, Jesenný, Slaná, Stružinec, Benešov u Semil a Bozkov 

předložily své žádosti na obnovu či výsadbu zeleně.  
 
ÚKOLY: Poradce prověří zdroje financování požadovaných aktivit. 

 
Ad. 3.e.  Informace o pokračování projektu SMO - meziobecní spolupráce v SO 

ORP Semily 
Členské obce obdržely od ing. Perglerové, koordinátory meziobecní spolupráce výzvu 

k pokračování projektu do 10/2015. Obcemi byly zváženy pozitiva i negativa pro pokračování 
projektu. 

Zájem pokračovat v projektu projevila pouze obec Bělá, ostatní přítomné obce 
nesouhlasí s pokračováním. Informace o většinovém názoru členských obcí bude sdělena 
partnerovi projektu – městu Semily a ing. Klackové, koordinátorce. 
 
 

Ad. 3.f.  Informace – paní J. Lásková Soldátová 
Podpory na vybudování bezbariérových chodníků ze SFDI 
Dne 17.4.2015 bylo schváleno vyhlášení druhého kola pro podání žádostí o poskytnutí 
příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 
Termín předkládání žádostí je stanoven do 19.6.2015 a alokace na tento účel činí150 mil. Kč 
z rozpočtu SFDI na rok 2015. 
 
 
Podpora na sakrální stavby (NEZAPSANÉ PAMÁTKY V ÚSTŘEDNÍM SEZNAMU 
NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK) 
MMR vypsalo DT 4 z POV 
Termín předkládání žádostí je stanoven do 25.6.2015  
  - podmínky poskytnutí dotace byly všem obcím samostatně zaslány. 



 
Drobné vodohospodářské akce – podpora Libereckého kraje 
V nejbližších dnech bude vypsána podpora na drobné vodohospodářské akce. Je zde jediná 
možnost čerpat podporu na zpracování projektových dokumentací. Podmínkou je mít 
projektový záměr v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací LBC kraje. 
 
Písemně zpracované podklady k novele zák. č. 250/200 Sb. včetně metodických vzorů smluv 
k individuálním dotacím  a metodické  vzory k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
byly všem obcím poradkyní zaslány. 
 

Ad 3.g.  Beseda s hosty  - Ing. Miloš Sladký, tajemník Městského úřadu Semily a 
Mgr. Radim Šimůnek, právník –diskuse o nových právních předpisech  
S hosty byla diskutována témata vycházející z nových právních předpisů – novela zák. č. 
250/2000 Sb., připravovaná novela silničního zákona o kompetencích silničního správního 
orgánu, atd. 

 
Ad 3.h. Diskuze 

Presentace společnosti eCENTRE – el. aukce na likvidaci odpadů  
Presentaci přednesl p. Najman - tel. kontakt: 727 878 094 
Navrženo je provést pro obce svazku formou el. aukce výběrové řízení na likvidaci odpadů 
s délkou  smluvního vztahu na 4 roky + 2 roky opční právo 
Provedli 600 zakázek zakončených el. aukcí. 
Připravují tendr pro MR Jilemnicko na likvidaci odpadů. 
Průměrná cena za odpad na ORP Semily činí 407,- Kč bez DPH 
 

 
4. Závěr 

Schůzi ukončil předseda Mikroregionu v 17,30 hod. 
 

 
Příští řádná schůze se uskuteční 18.8. 2015 od 15,00 hod. v obci Bělá na obecním 
úřadě. 
 Pozvánka bude zaslána všem členským obcím. 
 

 
Usnesení shromáždění zástupců: 

08/2015  schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2014 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Pojizeří za rok 2014 
s vyjádřením:   bez výhrad                           

      09/2015  schvaluje odměny funkcionářů na I.pol. 2015 
 
                

Zapsal  K.Čermák, J. Lásková  Soldátová 
 
 
Ověřil:                                                                                   
 
 
...........................................................                  .............................................................. 

Stanislav Doubek           Lenka Cincibusová 
 


