
Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří, které se 
konalo 

v obci Slaná dne 24. listopadu 2015 
 

Přítomni :      Benešov u Semil - Lampa       Jesenný –  Hlůže                                       
                     Bozkov – Doubek, Čermák      Bystrá nad Jiz.- Nesvadba                          
           Stružinec –  Klikar    Háje nad Jizerou – Křapka 
           Košťálov – Havlík            Roprachtice - Janata 
           Libštát- Janata               Bělá – Svoboda, Mihulová 
               Příkrý – Novák    Slaná - Pěničková 
 
Nepřítomni:    obec Roztoky 
 

Hosté:        Jarmila Lásková Soldátová, Eva Ficková 
Tomáš  Svoboda za společnost JRK BioWaste Management  s.r.o. 

        Zástupkyně MAS Brána do Českého ráje Ing. Nekvasilová a Ing. Klacková 
 

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

a)  Informace z MAS Brána do Českého ráje 

b) Inventarizace majetku 2015 (Příkaz předsedy DSO č.1/2015) 

c) Rozpočtové provizorium na rok 2016 

d) Výše příspěvků na rok 2016 

e) Odměny funkcionářů za II. pololetí 2015 

f) Vypsané dotace – J. Lásková Soldátová 

g)  Zeleň v mikroregionu Pojizeří – zpracování projektu – J. Lásková Soldátová 

h) Diskuze 

5.  Závěr 
 

Presentace společnosti JRK BioWaste Management s.r.o., distributor kompostérů 

 
1. Zahájení: 

Zasedání zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 12 přítomných     
zástupců je shromáždění zástupců Mikroregion Pojizeří usnášeníschopné. 

 
2. Volba orgánů:  
  Ověřovatelé: Nesvadba, Pěničková 
  Zapisovatel:  Čermák, 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. Návrh programu jednání 



 
Ad. 4. a. Informace z MAS Brána do Českého ráje 

Zástupkyně MAS Brána do Českého ráje Ing. Nekvasilová a Ing. Klacková podrobně 
seznámily přítomné s dotačními možnostmi pro následující programové období. Přes MAS 
bude možné pro obce Mikroregionu Pojizeří čerpat dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu, Programu obnovy venkova a Operačního programu zaměstnanost. 
Podrobné informace již byly z MAS každé členské obci zaslány elektronicky. 
 
ÚKOLY:  
Zástupci obcí písemně zašlou na MAS návrhy projektů, které do roku 2020 ( + 3 roky 
realizace)  plánují zrealizovat. Dle věcného zaměření těchto projektů bude MAS alokovat výši 
finančních prostředků pro jednotlivé operační programy. 
 

Ad. 4. b.   Inventarizace majetku 2015 (Příkaz předsedy DSO č.1/2015) 
Návrh Inventarizační komise za rok 2015: 
Ústřední inventarizační komise: 
Předseda:        Milan Klikar 
Člen:                Ing. Jaroslav Křapka 
Člen:                Mgr. Petr Hlůže 
 
Dílčí inventarizační komise (dokladová inventura) 
Předseda:       Lenka Cincibusová 
Člen:               Dalibor Lampa 
Člen:               Dana Novotná 

 
Členové nemají výhrady ke své nominaci. 
Plán inventur za rok 2015 je přílohou zápisu. 
Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad. 4. c. Rozpočtové provizorium na rok 2016  
Shromáždění zástupců projednalo návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 ve výši 1/12 
výdajů roku 2015 na jeden měsíc roku 2016, a to do schválení rozpočtu na rok 2016. 
Shromáždění zástupců schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016 do doby schválení 
rozpočtu. 
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 
   Ad. 4. d. Výše příspěvků na rok 2016 
Výše členských příspěvků pro rok 2016 byla navržena za jednoho obyvatele členské obce ve 
výši 35,- Kč. 
Shromáždění zástupců schvaluje příspěvek každé členské obce ve výši 35,-Kč/1obyvatele. 
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 
ÚKOLY: Obce nahlásí účetní mikroregionu počet obyvatel členské obce k 1.1.2016  max. do 
20.1.2016, následně všem obcím bude zaslán zúčtovací dopis. 

 
Ad. 4. e. Odměny funkcionářů za II. pol. 2015 

Navrženy ke schválení následující odměny funkcionářů MR: 
Předseda svazku – 6 000,- Kč, Účetní – 3 000,- Kč, Tajemník – 3 000,- Kč 
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 
Ad. 4. f.  Vypsané dotace – J. Lásková Soldátová 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
- Podpora územně plánovacích dokumentací 

- na jeden územní plán je stanovena podpora max. 80% uznatelných nákladů,      
nejvýše 400 000,- Kč 



            - obec nesmí mít žádný územní plán, nebo jeho platnost končí 31.12.2020 
 
- Program obnova a rozvoje venkova 

Dotační titul 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
               - příjemce podpory – obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo  

Zlatou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 nebo se umístila na 1. – 3.   
místě v celostátním kole soutěže 

               - poskytovaná výše dotace – do 80% uznatelných nákladů 
Dotační titul 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 
          - budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž 

výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp.    
budou podílet) 

 - příjemce podpory – obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí 
 - poskytovaná výše dotace – do 70% uznatelných nákladů, min. 50 000,- Kč, max. 
   400 000,- Kč 
Dotační titul 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

  - budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na prezentaci 
úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností 
při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce 
a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. 

 - příjemce podpory - obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí 
 - poskytovaná výše dotace – do 70% uznatelných nákladů, max. 200 000,- Kč 

Dotační titul 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
          - budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb 

nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou 
a jsou v majetku  obce. -předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více 
drobných staveb. 

          - příjemce podpory - obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí 
          - poskytovaná výše dotace – do 70% uznatelných nákladů, min. 40 000,- Kč, max. 

300 000,- Kč 
Dotační titul 5 – Podpora obnovy místních komunikací 
          - budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich 

součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, tzn. všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, 
odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,  parkovací zálivy včetně zastávkových 
pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace vedené na mostních objektech 
(nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky,… 

         - příjemce podpory - obec do 3 000 obyvatel 
         - poskytovaná výše dotace – 50% uznatelných nákladů, min. 100 000,- Kč, max. 

1 000 000,- Kč 
 
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách 
městských a obecních úřadů 

- příjemcem dotace je obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů   byly 
 schválený Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
- podpora je poskytována až do výše 50% skutečně vynaložených nákladů v daném      

roce 
         - DT 1 – Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou 
         - DT 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů 
 
 
Žádosti o dotaci z výše uvedených programů MMR je možné podávat do 15.1.2016. 
 
Státní fond dopravní infrastruktury 
Program Nové Technologie 



       - příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti  zaměřené  
na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic,.. 

 - max. příspěvek 75% uznatelných nákladů 
 - termín pro podání žádostí je 1.2.2016 
Program Cyklostezky 
 - příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 
 - max. příspěvek 85% uznatelných nákladů 
 - termín pro podání žádostí je 20.1.2016 
Program Bezpečnost 

- příspěvky na naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a 
jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu 

 - max. příspěvek 85% uznatelných nákladů 
 - termín pro podání žádostí je 15.1.2016 
 

Ad. 4. g.  Zeleň v mikroregionu Pojizeří – J. Lásková Soldátová 

Žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí z Prioritní osy 4 Ochrana přírody a 

krajiny (oblast podpory 4.4 Zlepšit kvalitu v sídlech) bude podána v roce 2016. Přesný termín 

vyhlášení výzvy není znám. Poradce zajistí zpracovatele žádosti. Záměr obcí trvá. 

 

 Ad. 4. h. Diskuse 

Poradce – Pasporty MK a DZ – možnost pořízení manuálu práce s pasporty 

Členským obcím byla nabídnuta možnost pořízení manuálu práce s pasporty místních 

komunikací a dopravního značení. Projektu se budou účastnit obce SO ORP Turnov (mimo 

Turnova) a i další obce mimo tento správní obvod. Tyto obce se dohodly, že by manuál 

potřebovaly a společně zainvestovaly. 

 Tento manuál sloužící obecním úřadům bude popisovat vztah obce a dotčených orgánů 

státní správy. Dále zde bude na příkladech znázorněn proces pořízení, schválení a následné 

manipulace s pasporty, který povede obce k pořízení kvalitního a funkčního pasportu 

místních komunikací a dopravního značení. Nedílnou součástí manuálu budou informace, 

jak postupovat vůči zhotoviteli pasportu, jaké požadavky a aspekty mají být v pasportech 

zaneseny a obsaženy tak, aby byl plně funkční. Dále bude metodika zahrnovat činnosti po 

schválení pasportů, tj. doplňování pasportů na základě stanovení dopravního značení atd.  

 

5. Závěr 

  Schůzi ukončil předseda Mikroregionu v 17,20 hod. 
 

 
Příští řádná schůze se uskuteční 9.2. 2016 od 15,00 hod. v Tuhani v restauraci 
Tuhaňka, popř. v Benešově u Špirocha 
 Pozvánka bude zaslána všem členským obcím. 
  
Usnesení shromáždění zástupců: 

12/2015  schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016 do schválení rozpočtu 
13/2015 schvaluje výši příspěvků členů mikroregionu ve výši 35,- Kč/1 obyv. 
14/2015  schvaluje odměny funkcionářů za II.pol. 2015  

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

Lukáš Nesvadba               Iveta Pěničková 


