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Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří, 
které se konalo v obci Příkrý, místní část Škodějov dne 24. března 2016 

 
Přítomni :      Benešov u Semil - Lampa        Jesenný –  Hlůže                                       
                     Bystrá nad Jiz.- Nesvadba                   Libštát - Janata      
           Stružinec –  Klikar     Háje nad Jizerou – Křapka 
           Košťálov – Havlík                       Roprachtice - Janata 
           Roztoky u Semil - Babec   Slaná - Pěničková 

          Příkrý – Novák      
 
Nepřítomni:    obec Bělá, obec Bozkov 

Hosté:        Jarmila Lásková Soldátová 
                   Ing. Petr Krupička, Lucie Chadrabová – CODES CZ s.r.o. 

                   Tomáš Svoboda - JRK BioWaste Management s.r.o. 
  
Program zasedání: 

1.   Zahájení  

2.   Volba pracovních orgánů 

3.   Způsob hlasování 

4.   Návrh programu jednání  
 

       a)    Prezentace společnosti CODES CZ s.r.o. Trutnov 
       b)    Řešení problematiky bioodpadu – informace 
       c)    Schválení rozpočtu 2016 
       d)    Schválení Rozpočtového výhledu na 2017 – 2019 
       e)    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR za rok 2015  

             f)    Integrovaný projekt Mikroregionu Pojizeří – schválení podání žádosti o  
                     dotaci 

       g)    Zeleň v mikroregionu Pojizeří – zpracování projektu    
       h)    Aktuální informace - vypsané dotační podpory pro obce  
      ch)   Diskuse 
 

5.  Závěr 

Program byl doplněn.  

Hlasování:   Pro 11, proti 0, zdržel se 0¨ 

  

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

 
2. Volba orgánů:  
  Ověřovatelé:  Ing. Křapka, Libor Novák 
  Zapisovatel:  J. Lásková Soldátová 
  Hlasování:  Pro 9, proti 0, zdržel se 2  
 
3. Způsob hlasování: 
  Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho projednání. 
  Hlasování:   Pro 11, proti 0, zdržel se 0 
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4. Program jednání 
 

Ad. 4. a.       Prezentace společnosti CODES CZ s.r.o. Trutnov 

Petr Krupička představil aktivity společnosti a předal zástupcům členských obcí podklady. 

Kontakt: 604 348 638, e-mail info@codescz.cz  

Ad. 4. b.   Řešení problematiky bioodpadu – informace 
Pan Svoboda navázal na svoji presentaci ve Slané. O likvidaci bioodpadu projevily zájem 
obce Háje nad Jizerou, Košťálov, Slaná a Benešov u Semil. Jednání jmenovaných obcí 
proběhne dne 7.4.2016 od 12,00 hod. v Košťálově. 
Na základě skutečného zájmu bude rozhodnuto, zda mikroregion bude žadatel o podporu. 
 
Ad. 4. c. Schválení rozpočtu 2016 

Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí musí být návrh rozpočtu 

mikroregionu  vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí. Rozpočet je 

vyrovnaný, příjmy 268.050,- Kč, a výdaje 268.050,- Kč. Členské obce stvrdily vyvěšení 

návrhu rozpočtu formou čestného prohlášení. 

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 na rok 2016. 
Hlasování:   Pro  11, proti 0, zdržel se 0 
 

 

Ad. 4. d. Schválení Rozpočtového výhledu na 2017 – 2019 

Členským obcím byl předložen ke schválení návrh rozpočtového výhledu na 2017 – 2019. 

Žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly vzneseny.  

Hlasování:   Pro  11, proti 0, zdržel se 0 

 
Ad. 4. e. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR za rok 2015  
Předseda seznámil přítomné obce se Zprávou o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion 
Pojizeří za rok 2015. Ze zprávy vyplývá, že nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky. 
 

Ad. 4. f.  Integrovaný projekt Mikroregionu Pojizeří – schválení podání žádosti o  
                 dotaci 
Název akce: Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení - MR POJIZEŘÍ 

Celkové náklady: 1 464 963,- Kč 

Požadovaná dotace: 732 481,- Kč (investiční + neinvestiční), vlastní zdroje: 732 482,- Kč 

 

V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám budov základních a mateřských škol a k jejich 

zabezpečení. Realizovány budou tyto aktivity:                                                                                                                         

Jesenný                                                                                                                                                                                                                                                 

- výměna stávajícího zásobníkového ohřívače vody za akumulační nádobu s nerezovým 

šnekem pro přípravu teplé užitkové vody (TUV)              

Cena celkem včetně DPH: 150 000,- Kč                                                                                                                                                                                    

Háje nad Jizerou                                                                                                                                                                                                                                     

- rozšíření stávající opěrné zdi u budovy ZŠ a MŠ Loukov. Opěrná zeď je umístěna na st.p.č. 

166 a částečně na p.p.č. 367/4 v k.ú. Rybnice. Rekonstrukce bude spočívat v přibetonávce 

ke stávající kamenné zdi. Délka zdi 3,2 m + 1,2 m, výška zdi je proměnná s výškou terénu.                                                                                                                                              

mailto:info@codescz.cz
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Cena celkem včetně DPH: 205 700,- Kč                                                                                                                                                                                          

Slaná                                                                                                                                                                                                                                               

- oprava sociálního zařízení ve školní jídelně. Bude vyměněno 35 m2 dlažby a 25 m2 

obkladu. Dále budou vyměněny 2 WC mísy, 2 umyvadla, 1 pisoár a vyměněno vodovodní a 

odpadové potrubí.                                                                                                                                                                         

Cena celkem včetně DPH: 240 000,- Kč                                                                                                                                                                                          

Bozkov                                                                                                                                                                                                                                                   

- oprava rozvodů stávajících odpadů a sociálního zařízení v mateřské škole. Bude vyměněno 

20 m2 dlažby a 45 m2 obkladů. Dále bude vyměněno 5 ks WC mís, 5 ks umyvadel a 

instalován sprchový kout. Opraveny budou stávající rozvody odpadů.                                                                                                    

Cena celkem včetně DPH: 200 000,- Kč                                                                                                                                                                                               

Benešov u Semil:                                                                                                                                                                                                                                

- oprava kamenné podezdívky u budovy ZŠ a MŠ ( např. otrýskání, spárování, 

hydrofobizace). Opraveno bude 120 m2.                                                                                                                                                                                    

Cena celkem včetně DPH: 397 969,- Kč                                                                                                                                                                                      

Stružinec                                                                                                                                                                                                                                            

- nákup přístroje na odvlhčení budovy ZŠ a MŠ pomocí elektrofyzikální cesty.                                                                                                                      

Cena celkem včetně DPH: 36 294,- Kč                                                                                                                                                                                                  

Košťálov                                                                                                                                                                                                                                           

- 1x videotelefon pro spojení jednoho ze dvou hlavních vchodů s místností družiny                                                                                                                         

- 1 x videotelefon pro spojení druhého hlavního vchodu s místností sborovny                                                                                                                        

- 1 x kamerový systém u druhého hlavního vchodu do budovy se záznamem na HDD + 2 

monitory pro sledování záznamu ve sborovně a ředitelně.                                                                                                                                                                                                                                                    

Cena celkem včetně DPH: 115 000,- Kč                                                                                                                                                                                                    

Libštát                                                                                                                                                                                                                                                       

- mateřská škola - výměna 10 ks WC mís                                                                                                                                                                                   

- základní škola - instalace kamerového systému u vchodů do budovy a uvnitř objektu. 

Celkem se jedná o zabezpečení pěti vchodů do budovy kamerovým systémem a instalaci 

kamerového systému uvnitř budovy (2x počítačové učebny, 3x šatny) + instalace venkovního 

osvětlení u hlavního vchodu do budovy pro potřeby pořízení kvalitního záznamu.                                                                                            

Cena celkem včetně DPH: 120 000,- Kč                        

Shromáždění zástupců schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 732 481,- Kč včetně DPH 
z POV Libereckého kraje na projekt ,, Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení - MR 
POJIZEŘÍ“. Mikroregion Pojizeří vyčlení z rozpočtu svazku 50% podíl na úhradu vlastních 
zdrojů v předpokládané výši 732 481,- Kč včetně DPH. 
Hlasování:   Pro  11, proti 0, zdržel se 0 
 

ÚKOLY: Předseda podepíše žádost a poradce odešle schválenou žádost o dotaci na 

Liberecký kraj. 

 

 

Ad. 4. g. Zeleň v mikroregionu Pojizeří – zpracování projektu 

Na základě poptávky na zpracování žádosti + povinných příloh dosáhly nabídky částky 78 až 

92 tis. Kč. Z tohoto důvodu bude lepší rozdělit podklady pro zpracování projektu na dvě části 

– žádost o dotaci + přílohu (studii) 

Poradce opětovně poptá společnosti, se kterými bylo jednání v roce 2015.  
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Ad. 4. h. Aktuální informace - vypsané dotační podpory pro obce  

Obcím byly zaslány 13.1.2016 dotace na kulturní dědictví venkova z Ministerstva 
zemědělství pro obce do 5 000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla vyčerpána, 
bude vypsána další výzva. 
Jednalo se o: 
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 odvíjí 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 Kč- 
400 000 Kč (16C), 30000 Kč - 200 000 Kč (16D) 
 
 
Liberecký kraj: 
Fond ochrany vod – dotační Program vodohospodářských akcí na rok 2016. 
Obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních 
děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) ve vlastnictví resp. do 
vlastnictví příjemce v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. 
 a. výstavba, popř. obnova ČOV pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí v působnosti 
kraje s napojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel (EO),  
 
b. výstavba, rozšíření či obnova veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod s napojením 
minimálně 20EO pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí. Platí pro kanalizace, u 
kterých je zajištěno odvádění a čištění odpadních vod v souladu s vodním zákonem,  
 
c. výstavba, rozšíření či obnova vodovodu vč. vodárenských objektů s možností připojení 
minimálně 20osob pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí,  
 
d. vybudování náhradního zdroje pitné vody pro obce do 4000 obyvatel nebo svazky obcí,  
 
e. zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, 
případně ohlášení na projekty uvedené v bodech a) až d), (nikoliv na projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby). 
 
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. března 2016 do 8. dubna 2016.  
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Dotační fond Libereckého kraje - 8.2 Program Podpora ochrany přírody a krajiny – dotace na 

nezapsané památky – bod c) 

A  Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně  

 Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o  biotopy                                           

B  Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi  

 Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat                                            

C  Údržba a obnova drobných památek v krajině 

Dotace 70%, max. 80 000,- Kč, 

 

Drobné památky nesmí být zapsány v seznamu kulturních památek - za drobné památky se 

pro účely tohoto programu považují křížky, boží muka, výklenkové kapličky, skalní reliéfy, 

obrázky, drobné zvoničky, pomníčky, hraniční kameny, sochy svatých, úpravy významných 

pramenišť, nikoliv však malé kostely či malé kaple.  

 Z programu 8.2 nelze podpořit opravu či obnovu válečných hrobů (registrované dle zákona 

č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech) . 

Z programu 8.2 nelze podpořit běžnou údržbu veřejné zeleně v parcích, zahradách, na 

hřbitovech a náhradní výsadby za kácení dřevin. 

Drobné památky se nesmí nacházet na hřbitově. 

 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. března 2016 do 22. dubna 2016 do 14.00 hod. 

 

Ad. 4. ch) Diskuse 

p. Novák – podpora na obnovu  památníku z 1. světové války 

dotace mohla být poskytnuta DT 9 Programu obnovy venkova - Dotaci lze poskytnout ve výši 

max. 70% celkových uznatelných nákladů projektu, max. však 25000 Kč. 

 
Další způsob podpory: 
Žádosti se předkládají průběžně, písemně v jednom výtisku na adresu:  
Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany  
náměstí Svobody 471 
Praha 6 - Dejvice, 160 01. 
 
Kontakt: Ing. Ivo Markovič, tel: 973 212 506, 724 801 200 
 
Žádosti o dotace doručené do 31. ledna jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací v 
následujícím kalendářním roce. 
Více informací na http://www.veterani.army.cz/pece-o-valecne-hroby 
 

5. Závěr 

  Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 18,10 hod. 
 
Příští řádná schůze se uskuteční 7. června 2016 od 15,00 hod. v obci Košťálov, popř. 
ve Slané. 
 Pozvánka bude zaslána všem členským obcím. 
 
 
Usnesení shromáždění zástupců: 
2/2016  schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 732 481,- Kč včetně DPH z POV 
Libereckého kraje na projekt ,, Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení - MR 

http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/dotace/2016/program-82-podpora-ochrany-prirody-a-krajiny
http://www.veterani.army.cz/pece-o-valecne-hroby
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POJIZEŘÍ“. Mikroregion Pojizeří vyčlení z rozpočtu svazku 50% podíl na úhradu vlastních 
zdrojů v předpokládané výši 732 481,- Kč včetně DPH. 
03/2016  schvaluje vyrovnaný rozpočet DSO Mikroregion Pojizeří pro rok 2016 
04/2016 schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017-2019 
05/2016  Bere na vědomí zápis z kontroly hospodaření  mikroregionu za rok 2015 

 
                
 
 
 
 
 Zapsala J. Lásková  Soldátová 
 
 
 
Ověřil:            
 
 
                                                                        
..........................................................                  .............................................................. 
   Libor Novák                                                    Ing. Křapka 


