Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří, které se konalo
v obci Bělá dne 18. srpna 2015
Přítomni :

Omluveni:
Hosté:

Benešov u Semil - Lampa
Bozkov – Doubek
Stružinec – Klikar
Košťálov – Cincibusová, Havlík
Libštát- Janata
Roztoky – Babec

Jesenný – Hlůže
Bystrá nad Jiz.- Nesvadba
Háje nad Jizerou – Křapka
Roprachtice – Janata
Bělá – Svoboda, Mihulková
Příkrý - Novák

Slaná
J. Lásková Soldátová, E. Ficková

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Způsob hlasování
4. Návrh programu jednání
a) Výsledek hospodaření za I. pololetí 2015
b) Schválení podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje včetně
stanovení požadované výše
c) Zeleň v mikroregionu Pojizeří – informace o možné finanční podpoře – J.
Lásková
Soldátová
d) Informace – paní J. Lásková Soldátová
e) Diskuze
5. Závěr
1. Zahájení:
Zasedání zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 12 přítomných
zástupců je shromáždění zástupců Mikroregion Pojizeří usnášeníschopné.
2. Volba pracovních orgánů:
Ověřovatelé: Vladimír Svoboda, Ing. Jaroslav Křapka
Zapisovatel: J. Lásková Soldátová
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0
3. Způsob hlasování:
Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho projednání.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0
4. Projednávané body programu
Ad. 4.a. Výsledek hospodaření za I. pololetí 2015
Předseda předložil výsledek hospodaření DSO za I. pololetí 2015. Přítomnými zástupci obcí
nebyly uplatněny žádné výhrady k předloženému dokumentu.
Shromáždění zástupců vzalo informaci na vědomí.
Ad. 4.b. Schválení podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje včetně
stanovení požadované výše
POV Libereckého kraje – Modernizace autobusových zastávek v MR Pojizeří
Celkový náklad
758 000,- Kč včetně DPH

Z toho investice
Neinvestice

474 000,- Kč
284 000,- Kč

Požadovaná dotace 50%

379 000,- Kč včetně DPH

Benešov u Semil
Vybavení 6 autobusových čekáren lavičkami, odpadkovými koši, informačními tabulemi a
označníky:
Čekárna v Podmošně – 2x lavička, 1x koš, 1x tabule a 1 x označník
Čekárna na Hradišťatech – 2x lavička, 1 x koš, 1x tabule
Čekárna v Podolí - 1x lavička, 1 x koš, 1x infotabule a 1 x označník
Čekárna „bysterský most“ –1x lavička, 1 x koš, 1x infotabule a 1 x označník
Čekárna u školy - 1x lavička, 1 x koš, 1x infotabule a 1 x označník
Čekárna u hřiště - 1x lavička, 1 x koš, 1x infotabule a 1 x označník
Celkem:
8 x lavička (s připevněním k zemi nebo betonu)
6 x koš
6 x tabule 2 x 1,5 m
5 x označení místa u místění čekárny
Celkový náklad 84 000,- včetně DPH

á 6,1 tis.
á 2,7 tis.
á 1,5 tis.
á 2,0 tis.

48 800,- Kč
16 200,- Kč
9 000,- Kč
10 000,- Kč

Háje nad Jizerou
Výměna stávající autobusové čekárny za novou celodřevěnou (98 000,- Kč) v k.ú. Rybnice
st.p.č. 230/1 a 230/2, p.p.č. 492/3, 492/4 a 492/5, osazení 50m2 zámkové dlažby (55 600,Kč) včetně osazení obrubníků 20 bm kolem zastávky (14 500,- Kč)
Celkový náklad 169 000,- Kč včetně DPH
Jesenný
Výměna autobusové čekárny (U Vápenky) v k.ú. Jesenný p.p.č. 87/2
stavba dřevěné čekárny (2x3m)
80 000,- Kč
vyrovnání terénu
5 000,- Kč
zámková dlažba + obrubníky (10 m2)
10 000,- Kč
odvodnění
10 000,- Kč
Celkový náklad 105 000,- Kč včetně DPH
Libštát
Výměna 2 autobusových čekáren o půdorysných rozměrech 1,8 x 3,26 v k.ú. Libštát st.p.č.
386 a p.p.č. 320 a 446/2
Výstavba jedné nové autobusové čekárny v k.ú. Libštát na p.p.č. 2126/1
Celkový náklad 200 000,- Kč včetně DPH
Bělá
Pokládka zámkové dlažby, obnova nátěrů 2 autobusových čekáren a doplnění vybavení do 3
autobusových čekáren:
Čekárna na dolním konci (směr Libštát)
- nátěr čekárny z palubkového dřeva o rozměrech 1,5 x 1 m
- 1x lavice, 1x odpadkový koš, 1x infotabule
Čekárna u hřiště
- nátěr čekárny z pozinkovaného plechu o rozměrech 2 x 1 m
- 1x lavice, 1x odpadkový koš, 1x infotabule

Čekárna u OÚ (pozemek v majetku obce)
- položení zámkové dlažby 6m2
- 1x lavice, 1x odpadkový koš, 1x infotabule
Celkem:
3 x lavička
3 x odpadkový koš
3 x tabule nerez
Zámková dlažba
Nátěr čekáren (odstranění původního nátěru,
základový nátěr, 2 finální nátěr)
Celkový náklad 65 000,- Kč včetně DPH

á 5,0 tis.
á 4,9 tis.
á 1,5 tis.

15 000,- Kč
14 700,- Kč
4 500,- Kč
8 000,- Kč
22 800,- Kč

Stružinec
Výměna střešní krytiny (28,37 m2 ) na zděné čekárně včetně okapů a svodů v k.ú. Tuhaň u
Stružince st.p.č. 145
Celkový náklad 39 000,- Kč včetně DPH.
Bozkov
Vybavení 3 autobusových čekáren lavičkami, odpadkovými koši, informačními tabulemi a
označníky:
Čekárna Podbozkov – 2x lavička, 1x koš, 1x tabule a 1 x označník
Čekárna U kovárny -2x lavička, 1 x koš, 1x tabule
Čekárna Na náměstí - 6x lavička, 2 x koš, 1x tabule a 1 x označník
Celkem:
10 x lavička (s připevněním k zemi nebo betonu)
4 x koš nerez
3 x tabule 60 x 80 cm nerez
2 x označení místa u místění čekárny
Celkový náklad 96 000,- Kč včetně DPH.

á
á
á
á

6 100,- Kč 61 000,- Kč
4 900,- Kč 19 600,- Kč
1 700, - Kč 5 100,- Kč
4 700,- Kč 9 400,- Kč

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0
Ad. 4.c Zeleň v mikroregionu Pojizeří – informace o možné finanční podpoře –
Na základě požadavků obcí poradkyně nalezla možný finanční zdroj na realizaci obnovy a
výsadby zeleně. Jedná se o Operační program životní prostředí – prioritní osa Ochrana a
péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech se zaměřuje na
výhradně na zeleň umístěnou v zastavěném území obce.
V tomto specifickém cíli jsou podporována opatření:
 zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí,
alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné
plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace propojení přírodních
ploch a prvků
 obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační
zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby)
 obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační
zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby)
 realizace přírodně blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody
jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně
 obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch (tůní/jezírek, mokřadů,
průlehů, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.)
Výše podpory je poskytována do výše 60% celkových způsobilých výdajů.

Vypsána bude výzva v 08/2015.
Žadatelem bude Mikroregion Pojizeří.
ÚKOLY: Poradkyně zajistí cenovou nabídku na vypracování žádosti z OPŽP včetně
povinných příloh pro obce Jesenný, Slaná a Bozkov.
Po schválení cenové nabídky členskými obcemi popřípadě předloží předsedovi svazku návrh
smlouvy s vybraným dodavatelem k podpisu.
Ad. 4.d. Informace – paní J. Lásková Soldátová
Strategický dokument svazku:
Ze strany zástupců členských obcí byla provedena v měsících 07-08/2015 aktualizace
Strategie rozvoje DSO MR Pojizeří v rámci návrhů jednotlivých projektů určených k realizaci.
Poradkyně zapracovala do materiálu všechny dodané podněty. Platnost materiálu byla
stanovena do roku 2018.
Členské obce nemají k aktualizaci Strategie rozvoje DSO MR Pojizeří žádné výhrady, může
být schválena.
Aktualizace Strategie rozvoje DSO MR Pojizeří
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0
Ad 4.e. Diskuze
Historický most v Bystré nad Jizerou – starosta seznámil přítomné s úkony, které jsou
realizovány (zpracování PD, posudek mostu na jeho přemístění)
Lesopark Košťálov – starostka žádá o nalezení vhodného finančního zdroje na realizaci, PD
je zpracované
Střecha na základní škole Stružinec – starosta žádá o nalezení vhodného finančního zdroje
pro realizaci
5. Závěr
Schůzi ukončil předseda Mikroregionu v 17,00 hod.
Příští řádná schůze se uskuteční 24.11. 2015 od 15,00 hod. v obci Slaná.
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím.
Usnesení shromáždění zástupců:
10/2015 schvaluje aktualizaci Strategie rozvoje DSO MR Pojizeří
11/2015 schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 379 000,- Kč z POV Libereckého kraje
na projekt ,,Obnova autobusových zastávek v MR Pojizeří“. Mikroregion Pojizeří vyčlení
z rozpočtu svazku 50% podíl na úhradu vlastních zdrojů v předpokládané výši 379 000,Kč včetně DPH.
Zapsala J. Lásková Soldátová
Ověřil:

...........................................................
Vladimír Svoboda

..............................................................
Ing. Jaroslav Křapka

………………………
Dalibor Lampa
předseda

