Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří,
které se konalo v obci Stružinec dne 11. února 2016
Přítomni :

Benešov u Semil - Lampa
Bozkov – Doubek
Stružinec – Klikar
Košťálov – Cincibusová,Havlík
Bělá – Svoboda, Mihulová
Příkrý – Novák

Nepřítomni:
Hosté:

Jesenný – Hlůže
Bystrá nad Jiz.- Nesvadba
Háje nad Jizerou – Křapka
Roprachtice - Janata
Slaná - Pěničková

obec Libštát

Jarmila Lásková Soldátová, Eva Ficková
Ing. Radek Kacetl, Ing. Martina Hradecká, Ing. Havránek

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Způsob hlasování
4. Návrh programu jednání
a) Představení aplikace GObec - Ing. Radek Kacetl, jednatel společnosti GPlus, s.r.o.
b) Inventarizace majetku 2015
c) Schválení výše a termínu platby mimořádného členského příspěvku v roce 2016
d) Příprava rozpočtu svazku na rok 2016
e) Poradenská činnost 2016 – uzavření příkazní smlouvy
f) Integrovaný projekt Mikroregionu Pojizeří – neudělení dotace
g) Aktuální informace - změna zákona o zadávání veřejných zakázek, POV
Libereckého kraje, vypsané dotační podpory pro obce - J. Lásková Soldátová
h) Zeleň v mikroregionu Pojizeří – zpracování projektu – J. Lásková Soldátová
ch) Diskuse

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 orgánů:
Ověřovatelé: Novák, Pěničková
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. Program jednání
Ad. 4. a. Představení aplikace GObec - Ing. Radek Kacetl, jednatel společnosti GPlus,
s.r.o.
Ing. Kacetl představil obcím aplikaci GObec a předal jim písemný návrh ceny.
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Rozsah aplikace lze ověřit na https://www.gobec.cz/dritec/
ÚKOLY: Obce do 18.2.2016 nahlásí D. Lampovi svůj zájem si tento produkt zakoupit.
V případě, že bude větší zájem ze strany obcí, bude předseda jednat o snížení cen pro
zapojené obce.
Ad. 4. b. Inventarizace majetku 2015
Inventarizační komise ve složení
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
provedla dokladovou a fyzickou inventarizaci za rok 2015.
Členským obcím byla předložena Zpráva s výsledkem, že nebyly zjištěny zúčtovatelné
rozdíly.
Zůstatek na účtu k 31.12.2015
54 603,12 Kč
Ad. 4. c. Schválení výše a termínu platby mimořádného členského příspěvku v roce
2016
Na minulém zasedání byl schválen členský příspěvek na rok 2016 ve výši 35,- Kč /1
obyvatele. Dle platných Stanov, čl. XV. Vklady a příspěvky, bod. 3 je možné od obcí vybírat i
mimořádný členský příspěvek. Toto ustanovení umožní čerpat v případě schodku rozpočtu
další platbu.
Ve vazbě na novelu zák.č. 250/2000 Sb., musí být jakýkoli jiný příspěvek MR než členský
administrován jako individuální dotace, což je zbytečně administrativně náročné.
Ad. 4. d. Příprava rozpočtu svazku na rok 2016
Členským obcím byl předložen návrh vyrovnaného rozpočtu mikroregionu na rok 2016.
Příjmy 268 050,- Kč, výdaje 268 050,- Kč
ÚKOLY: Obce vyvěsí návrh rozpočtu MR na úřední desky i elektronické min. po dobu 15
dnů a na příští zasedání ho přinesou k archivaci.

Ad. 4. e. Poradenská činnost 2016 – uzavření příkazní smlouvy
Jarmila Lásková Soldátová předložila návrh příkazní smlouvy na poradenskou činnost.
Členské obce nemají výhrady k obsahu.
Obsah:
A/běžná administrativní a dokumentační činnost související s chodem mikroregionu
80 000,- Kč
B/ příprava a zpracování podkladů na jednu akci mikroregionu z Programu obnovy venkova
Libereckého kraje, podání žádosti o dotaci, v případě získání podpory její administraci a
závěrečné vyhodnocení.
37 040,- z toho 6000,- za podání žádosti
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0

2

Ad. 4. f. Integrovaný projekt Mikroregionu Pojizeří – neudělení dotace
Dotace na projekt Modernizace autobusových zastávek v MR POJIZEŘÍ nebyla udělena
z důvodu přiděleného nízkého počtu bodů.
Liberecký kraj opět vyhlásil příjem žádostí z POV.
Členské obce se dohodly, že podají společnou žádost na obnovu základních a mateřských
škol. Každá obec předloží požadavky za cca 150 tis. Kč včetně DPH.
Projektu se zúčastní obce: Benešov u Semil, Bozkov, Stružinec, Slaná, Háje n.J., Jesenný,
Košťálov a Libštát.
ÚKOLY: Obce do 26.2.2016 zašlou poradkyni podklady k přípravě žádosti, tj. čp. ZŠ či MŠ,
technický popis předmětu žádosti, celkové předpokládané zdroje.

Ad. 4. g. ) Aktuální informace - změna zákona o zadávání veřejných zakázek, POV
Libereckého kraje, vypsané dotační podpory pro obce - J. Lásková Soldátová
změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Finanční limity pro účely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle nařízení vlády
č. 393/2015 Sb. účinné od 1.1.2016
Finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky
Nové finanční limity
Původní finanční limity
bez DPH
bez DPH
od 1.1.2016 od
142 668 000,- Kč
Stavební práce
131 402 000,- Kč
5 706 000,- Kč
Dodávky
5 244 000,- Kč
5 706 000,- Kč
Služby
5 244 000,- Kč
Finanční limity pro podlimitní veřejné zakázky k 1.1.2016 zůstávají v platnosti
Finanční limity bez
DPH od
Stavební práce
6 000 000,- Kč
Dodávky
2 000 000,- Kč
Služby
2 000 000,- Kč
POV Libereckého kraje
Žádosti se budou podávat v od 1.3. do 31.3.2016 – alokace 15,0 mil. Kč
Nejdůležitější při podání žádosti jsou závazná kritéria:
1. Vazba projektu na další aktivity v území (váha kritéria 15%):
a) projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních
dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu
10 bodů
b) projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný či
v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu,
ale žadatel plánuje další aktivity v území
5 bodů
c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb
0 bodů
2. Výše spolufinancování projektu ze strany kraje (váha kritéria 25%):
a) do 30% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu
15 bodů
b) více jak 30% - 50% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu 7 bodů
c) více jak 50% - 70% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu 0 bodů
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3. Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí kraje (váha
kritéria 20%):
a) projekt je realizován zcela nebo převážně v hospodářsky slabé oblasti
15 bodů
b) projekt je realizován zcela nebo převážně v podprůměrné oblasti
7 bodů
c) projekt je realizován v ostatních oblastech
0 bodů
Specifická kritéria:
4. Význam projektu pro rozvoj obce/mikroregionu (váha kritéria 40%):
a) školská, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
15 bodů
b) místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, budovy obecních a městských úřadů,
válečné hroby
10 bodů
c) tělovýchovná a kulturní zařízení, dětská hřiště, sportoviště a venkovské prodejny 5 bodů
d) ostatní
0 bodů
vypsané dotační podpory pro obce
Integrovaný regionální operační program (IROP) - 18. výzva
Investiční priorita: Rozvoj a zlepšování dopravních systému šetrných k životnímu prostředí,
včetně systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně
vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní
infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Specifický cíl: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Věcné zacílení podpory je Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava
V rámci zaměření Bezpečnost dopravy budou podporovány tyto aktivity:
 rekonstrukce, modernizace a výstavby chodníků podél silnic I., II., a III. třídy a
místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace,
 rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší
k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
 rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice
I., II., a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
V rámci zaměření Cyklodoprava budou podporovány tyto aktivity:
 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty a chodce se
společným nebo odděleným provozem, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a
za službami,
 rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných
pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací,
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic
a místních komunikací v podobě vyhrazených pruhů pro cyklisty, piktogramových
koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících
k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
Podél místních komunikací musí být průjezd 500 vozidel za 24 hodin.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 mil. Kč
Pro obce činí povinná finanční spoluúčast na projektu 10% z celkových způsobilých výdajů.
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Obcím byly zaslány 13.1.2016 dotace na kulturní dědictví venkova z Ministerstva
zemědělství pro obce do 5 000 obyvatel.
Jde o dotační program č. 16 z tzv. Zásad MZe ČR pro rok 2016" (dotace z rozpočtu ČR). Z
tohoto programu je možno žádat tyto dotace:
16 A Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (kapličky, křížové
cesty, zvoničky, boží muka, kříže, sochy, hřbitovy a hřbitovní zdi,..) - které nejsou
chráněnými kulturními památkami, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou na soukromém
oploceném pozemku
subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel
pozemku na němž objekt stojí
16 B Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného
charakteru původně sloužících k hospodářským účelům, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou
chráněnými památkami, realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu (obecní sýpky,
špýchary, sušárny, kulturně cenné budovy zemědělské výroby,..)
subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel
pozemku na němž objekt stojí
16 C Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
subjekt: Muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle
zákona 122/2000 Sb. - zde není vazba na velikost sídla muzea uvedena
16 D Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
subjekt: obce, podnikatel v zemědělské výrobě
Dotace: max. 70 % skutečně vynaložených , uznatelných nákladů (výše se odvijí od počtu
žádostí a disponibilních fin. prostředků,
min. dotace 15 000 Kč, max. 700 000 Kč (16A), 100 000 Kč - 700 000 Kč (16B), 30 000 Kč400 000 Kč (16C), 30000 Kč - 200 000 Kč (16D)
termín podání: do 15.3.2016 (na SZIF, oddělení příjmu žádostí a LPIS - OPŽL dle sídla nebo
trvalého bydliště žadatele - to jsou bývalé zemědělské agentury v každém okrese)
termín ukončení (zaplacení a předložení dokladů) - do 30.9.2016
Ad. 4. h. Zeleň v mikroregionu Pojizeří – zpracování projektu – J. Lásková Soldátová
Termín vyhlášení výzvy doposud není znám, měl by být v II. polovině roku 2016.
Poradce zajistí zpracovatele žádosti, cenovou nabídku odsouhlasí obce podílející se na
projektu.
Ad. 4. ch) Diskuse
Poradce – registr smluv
Od 1.7.2016 by měly smlouvy uzavřené DSO odesílat datovou schránkou na ministerstvo
smlouvy. Poradce prověří postupy.
5. Závěr
Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 18,30 hod.
Příští řádná schůze se uskuteční 29.3. 2016 od 15,00 hod. v obci Příkrý, popř. v místní
časti Škodějov.
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím.
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Usnesení shromáždění zástupců:
15/2015 schvaluje příkazní smlouvu na poradenskou činnost v roce 2016

Zapsala J. Lásková Soldátová

Ověřil:

..........................................................
Libor Novák

..............................................................
Iveta Pěničková
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