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Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří, 
které se konalo v obci Košťálov dne 7. června 2016 

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

          Bělá – Svoboda   Bozkov – Doubek 
 
Nepřítomni:    obec Příkrý 

Hosté:        Jarmila Lásková Soldátová, Eva Ficková 

  
Program zasedání: 

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

a)  Závěrečný účet MR za rok 2015 

b) Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2015 

c) Kompostéry – projekt ze SFŽP (obce Benešov u Semil, Slaná, Háje n.J,.    

           Bystrá n.J.)  

        d) Informace o  integrovaném projektu  POV Libereckého kraje – navržená  

dotace 

e)        Odměny funkcionářů  za I. pololetí 2016 

f) Pozastavení funkce tajemníka ze zdravotních důvodů na II. pololetí   

           2016 

g)        Registr smluv - zajištění datové schránky 

h)  Rozpočtové opatření č. 1/2016 

i) Aktuální informace  - vypsané dotační podpory pro obce, nový zákon o 

zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - J. Lásková Soldátová 

j) Diskuse 

5.  Závěr 
 

Program byl doplněn.  

Hlasování:   Pro 12, proti 0, zdržel se 0  

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

 
2. Volba orgánů:  
  Ověřovatelé:  Lenka Cincibusová,  Pavel Janata 
  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 
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4. Program jednání 
Ad. 4. a.       Závěrečný účet MR za rok 2015 

Závěrečný účet za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku hospodaření byl obcím Mikroregionu 

Pojizeří rozeslán.  

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 12, proti 0, zdržel se 0 
 
ÚKOLY:  
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění závěrečný 
účet MR Pojizeří za rok 2015 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, 
že ho zastupitelé vzali na vědomí. 
 
Ad. 4. b) Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2015 
Všem obcím byl přeložen Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2015 k seznámení. 
Členské obce nemají k danému protokolu výhrady a berou ho na vědomí. 
 

Ad. 4. c) Kompostéry – projekt ze SFŽP (obce Benešov u Semil, Slaná, Háje n.J.,   
            Bystrá n.J.)  

Na projektu budou participovat 4 členské obce. 
Pro zpracování žádosti o dotaci byl osloven Ing. Jan Čáslavský, IČ: 026 45 955, který se 
zabývá zpracováním žádostí o dotace z Operačního programu životní prostředí. Cenová 
nabídka za zpracování a podání žádosti je 20 000,- Kč včetně DPH + náklady na dopravu 
max. 2500,- Kč (bude vyúčtováno dle skutečnosti). 
Úhradu za zpracování žádosti bude mezi obce rozdělena takto: 8 000,- Kč obce Slaná a 
Háje nad Jizerou, 4 000,- Kč Benešov u Semil, dopravu podle skutečně vyúčtovaných 
nákladů uhradí Bystrá nad Jizerou.  
Předseda uzavře smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na celé plnění. 
Hlasování:     Pro  12, proti 0, zdržel se 0 
 

 Ad. 4.  d) Informace o  integrovaném projektu  POV Libereckého kraje – navržená  

dotace 

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.                                                                                                                                              

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 
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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: 270 000,- 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                        

 

Výběrové řízení bude vypsáno společně pro celé plnění rozdělené na části, tj, na jednotlivé 
obce.  
Členy hodnotící komise mohou být všichni zástupci obcí, kteří se na projektu podílí, min. 
počet členů hodnotící komise se stanovuje na 3 členy. O termínu otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek budou obce informovány poradkyní. 
 
S dodavateli, kteří předloží nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na jednotlivá plnění, budou 
dle protokolu z jednání hodnotící komise předsedou svazku uzavřeny smluvní vztahy. Obce 
před podpisem smlouvy budou informovány o uzavírané částce pro jednotlivá plnění. 
 
Obce, u kterých ve vztahu k plnění to stavební zákon vyžaduje, předloží poradkyni SP či jiné 
opatření stavebního úřadu. 
 
 
ÚKOLY:  
Obcím byla předána žádost o individuální dotaci ve výši 100% předpokládaných zdrojů – 
obce do konce června schválí žádost a veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní (pokud je 
dotace nad 50 000,- Kč) na úřední desku obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (pro 
schválení dotace mikroregionu musí mít obce schválené rozpočtové opatření), poradkyni 
obce zašlou 2 fotografie před zahájením plnění, výkaz výměr na plnění pro potřeby 
výběrového řízení a min.  3 elektronické kontakty na dodavatele. 

 



 

4 

 

Mikroregion po provedeném výběrovém řízení a úhradě celkových zdrojů vyúčtuje členské 

obci dotaci. Do vyúčtování bude zahrnuta udělená dotace z Libereckého kraje poměrově, dle 

požadované dotace. 

 

Ad. 4. e)        Odměny funkcionářů  za I. pololetí 2016 

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 1 
 

Ad. 4. f) Pozastavení funkce tajemníka ze zdravotních důvodů na II. pololetí 2016 

Pan Karel Čermák požádal o uvolnění z funkce tajemníka svazku na 2. pololetí 2016. 

Členské obce souhlasí. 

Na základě žádosti pana Karla Čermáka, tajemníka DSO, bude s účinností od 1.7.2016 do 

31.12.2016 pozastaven výkon jeho funkce. 

Hlasování:     Pro  12, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. g)        Registr smluv - zajištění datové schránky 

Mikroregion bude mít povinnost od 1.7.2016 uveřejnit smlouvu vložením obsahu smlouvy v 

textové podobě do registru smluv.  

ÚKOLY: 
Na základě výše uvedeného předseda MR Pojizeří zřídí datovou schránku. 
 

Ad. 4. h)  Rozpočtové opatření č. 1/2016 

Rozpočtové opatření reaguje na úhradu nákladů spojených se zpracováním žádosti o dotaci 

ze SFŽP a zajištění projektu ,, Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení - MR 

POJIZEŘÍ“ na straně příjmů ve výši 1 554 963,- Kč a na straně výdajů ve výši 1 554 963,- Kč  

Členské obce nemají výhrady. 

Hlasování:     Pro  12, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4.  i)  Aktuální informace  - vypsané dotační podpory pro obce, nový zákon o 

zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - J. Lásková Soldátová 

SFDI: 
Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 2 kolo 
II. kolo pro podání žádostí o příspěvek na cyklostezky 2016 
- termín překládání žádostí do 29.7.2016 
- poskytovaná dotace je do maximální výše 85% 
- projekt musí být realizován v roce 2016 
- příspěvek je poskytován na: 

 výstavbu cyklistické stezky 
 údržbu cyklistické stezky 

 
 
 
Ministerstvo zemědělství 
program 129 250 - III. výzva na výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury 
vodovodů a kanalizací 
- termín předkládání žádostí je od 15.4.2016 do 14.9.2016 do 14hod 
- maximální výše dotace je 50 mil. Kč 
- maximální uznatelné náklady (NSTČ) na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele 
nepřekročí 70tis. Kč bez DPH u vodovodů a nepřekročí 80tis. Kč bez DPH u kanalizací 
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- realizace projektu musí být nejpozději do 31.12.2017 
- příspěvek je poskytován na: 

 výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů 
 výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a 

čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody 
 výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod 
 výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 

spojenu s výstavbou ČOV 
 dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů 
 odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování 

obce nebo místní části  
 

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

účinnost od 1.10.2016 

Nové zásady uvedené v § 6 ZZVZ 

• nyní – transparentnost, zákaz diskriminace a rovné zacházení 

• nově: zásada  přiměřenosti 

Dále v zadávacím procesu zásada zákazu bezdůvodného omezování soutěže (§36/1 – 

zákaz stanovení zad. podmínek tak, aby bezdůvodně přímo či nepřímo zaručoval 

konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) – vazba na 

§89/5 

Staronové finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu: 

Zákon Finanční limit (Kč bez DPH) 

Dodávky a služby Stavební práce 

Zákon č. 137/2006 

Sb. –do 30.9.2016 

Do 1,999 999 mil. Kč Do 5,999 999 mil. Kč 

Zákon č. 134/2016 

Sb. – od 1.10.2016 

Do 2,00 mil. Kč 

včetně  

Do 6,00 mil. Kč 

včetně 

 

Uveřejňování uzavřených smluv nad 500 000,- Kč bez DPH - § 219 

Smlouva na veřejnou zakázku: 

• celé znění smlouvy, tj. včetně příloh   

• všechny změny a dodatky 

• do 15 kalendářních dnů od uzavření 

• kromě utajovaných informací a osobních údajů 

Výše skutečně uhrazené ceny (celkem nebo v daném roce) 

-do 3 měsíců od splnění smlouvy/ do 31.3. u smluv >1 rok 

 

Ad. 4. j) Diskuse 

Energetické štítky budov 
Od 1. ledna 2013 je stanovena povinnost vypracování PENB v případě prodeje a pronájmů 
nemovitostí. Podle § 7a odst. 2 zákona je vlastník budovy povinen zajistit zpracování 
průkazu: 

 při prodeji budovy nebo ucelené části budovy 
 při pronájmu budovy 
 od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy 
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Průkaz platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené 
budovy, pro kterou byl zpracován.  
Další informace naleznete v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve vyhlášce č. 
78/2013 o energetické náročnosti budov, popř. na specializovaných webových stránkách 
www.prukaznadum.cz. 
 

p. Klikar – pořízení vybavení škol 

dovybavení počítačové učebny po změně operačního systému Windows 10 

odpověď – obce tento problém neřeší, nechávají tyto požadavky financovat ředitelé škol 

z jejich kapitoly 

 

5. Závěr 

  Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 18,30 hod. 
 
Příští řádná schůze se uskuteční 8. září  2016 od 15,00 hod. v obci Bozkov. Pozvánka 
bude zaslána všem členským obcím. 
 
 
Usnesení shromáždění zástupců: 
6/2016  schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2015 včetně  
             Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Pojizeří za rok 2015 
              s vyjádřením:   bez výhrad                           
07/2016  bere na vědomí schválenou účetní závěrku k 31.12.2015 
08/2016 schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Janem Čáslavským, IČ: 026 45 955 na  
               zpracováním žádostí o dotace z Operačního programu životní prostředí na nákup   
               kompostérů 
09/2016  schvaluje odměny funkcionářů na I.pol. 2016 
10/2016 schvaluje pozastavení funkce tajemníka svazku panu Karlu Čermákovi s účinností  
              od  1.7.2016 do 31.12.2016 
11/2016  schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 
                
 
Zapsala J. Lásková  Soldátová 
 
 
 
Ověřil:            
 
 
                                                                        
..........................................................                  .............................................................. 
      Lenka Cincibusová                                            Pavel Janata 

http://www.prukaznadum.cz/

