Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří,
které se konalo v obci Bozkov dne 8. září 2016
Přítomni :

Benešov u Semil - Lampa
Bystrá nad Jiz.- Nesvadba
Stružinec – Klikar
Košťálov – Cincibusová, Havlík
Roztoky u Semil - Babec
Bělá - Svoboda

Nepřítomni:
Hosté:

Jesenný – Hlůže
Háje nad Jizerou – Křapka
Slaná - Pěničková
Bozkov - Doubek

obec Roprachtice, Příkrý

Jarmila Lásková Soldátová, Eva Ficková, Mgr. Petr Sádek

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Způsob hlasování
4. Návrh programu jednání
a)
Strategický rámec MAP Semilsko
b)
Výsledek hospodaření za I. pololetí 2016
c)
Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení – MR POJIZEŘÍ – průběh
realizace akce
d)
Žádost SFŽP kompostéry – jednání s Ing. Čáslavským
e)
Rozpočtové opatření č. 2/2016
f)
Schválení vnitřní směrnice k odepisování majetku
g)
Aktuální informace - vypsané dotační podpory pro obce - J. Lásková
Soldátová
h)
Diskuse
5. Závěr
Program byl doplněn o bod č. 4a).
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0
1. Zahájení:
Zasedání zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 10 přítomných
zástupců členských obcí je shromáždění zástupců Mikroregion Pojizeří usnášeníschopné.
2. Volba orgánů:
Ověřovatelé: Vladimír Svoboda, Milan Klikar
Zapisovatel: J. Lásková Soldátová
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0
3. Způsob hlasování:
Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho projednání.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0
4. Program jednání
Ad. 4 a/ Strategický rámec MAP Semilsko
Mgr. Petrem Sádkem byl obcím představen Strategický rámec MAP Semilsko a obce byly
vyzvány k připomínkování tohoto materiálu do 14.9.2016.
Připomínky budou odeslány na e-mail petrsadek26@gmail.com
Je otevřena výzva IROP na tech. infrastrukturu škol.
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Na stanovené vize vzdělávání jsou vytvářeny 4 pracovní skupiny, do kterých se mohou
přihlásit občané, zástupci obcí, atd. První pracovní skupina se uskuteční dne 13.9.2016 od
15,00 hod. v Lomnici nad Popelkou ve středisku volného času Sluníčko. Pozvánky byly
obcím předány, aby byly vyvěšeny v jednotlivých členských obcí na území ORP Semily.
Ad. 4. b)
Výsledek hospodaření za I. pololetí 2016
Příspěvky podle počtu obyvatel zaplatily všechny obce.
Dotace rozpočtu MR Pojizeří na základě schválených VPS k akci „Kompostéry“ - uhradily
všechny obce.
Dotace rozpočtu MR Pojizeří na základě schválených VPS k dotačnímu titulu „Úpravy
školských zařízení a jejich zabezpečení“ byly k 31. 8.2016 zaplaceny mimo Libštátu (odeslal
v září) a Jesenný (odeslal v září).
Zůstatek na účtu k 31.8.2016 je 1 414 367,29 Kč.
Ad. 4. c)
Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení – MR POJIZEŘÍ – průběh
realizace akce
Název akce: Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení - MR POJIZEŘÍ
Celkové náklady: 1 464 963,- Kč (předpokládané), skutečnost 1 615 029,29 Kč
Požadovaná dotace: 732 481,- Kč (investiční + neinvestiční), vlastní zdroje: 882 548,29 Kč
Bylo provedeno výběrové řízení rozdělené na části podle jednotlivých obcí a samostatné
zadání plnění pro Stružinec a Libštát- nákup el. sloupky pro vjezd. Na uvedená plnění jsou
uzavřeny smluvní vztahy.
Jesenný: dodávka jedné akumulační nádoby s nerezovým šnekem pro přípravu teplé
užitkové vody včetně instalace a demontáže stávajícího zásobníkového ohřívače vody.
Dodavatel: Ondřej Topič, IČ: 69866988
Cena včetně DPH činí 151. 088,00 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. Rozšíření bude spočívat
v přibetonávce ke stávající kamenné zdi.
Dodavatel: P&P spol. s r.o., projektové a stavebně montážní práce, IČ: 15043819
Cena včetně DPH činí 243 935,- Kč.
Slaná: oprava sociálního zařízení ve školní jídelně.
Dodavatel: Daniel Kubín, IČ: 04233506
Cena včetně DPH činí 242 567,49 Kč.
Bozkov: oprava rozvodů stávajících odpadů a sociálního zařízení v mateřské škole.
Dodavatel: Karel Valha, IČ: 69866571
Cena včetně DPH činí 267 988,- Kč.
Benešov u Semil: oprava 230 m2 kamenné podezdívky u budovy ZŠ a MŠ. Materiál
podezdívky je proveden z železnobrodské žuly, vlastní zdivo z čediče, ostění dveří a oken v
podezdívkové části je provedeno z porfyru. Celá podezdívka je natřena cementovým
pačokem.
Dodavatel: Michaela Bartoníčková, Dis.. IČ: 02452979
Cena činí 377 600,- Kč. Dodavatel není plátce DPH.
Košťálov: instalace kamerového systému a videotelefonu v budově základní školy.
Dodavatel: : Libor Vlček, IČ: 75877236
Cena včetně DPH činí 111 108,- Kč.
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Libštát - mateřská škola – výměna 10 ks dětských klozetů
Dodavatel: Čech a Polák s.r.o., IČ: 26001403
Cena včetně DPH činí 39 300,80 Kč.
- základní škola – instalace kamerového systému u vchodů do budovy a uvnitř
budovy, instalace venkovního osvětlení pro potřeby pořízení kvalitního záznamu.
Dodavatel: Ing. Michal Ježek, IČ: 86886584
Cena včetně DPH činí 87 328,- Kč.
- el. sloupek pro vjezd
Dodavatel: Václav Košata
Celková cena: 39 664,- Kč včetně DPH
Stružinec - přístroj na odvlhčování zdiva
Dodavatel: Pavel Kuběja – EMPEMONT, IČ:47822147
Cena včetně DPH činí 54.450,- Kč.
Maximální termín ukončení plnění je pro všechny části stanoven na 30.11.2016.
Dne 16.8.2016 byly na Krajský úřad Libereckého kraje odeslány podklady pro uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace.
Smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na výše uvedený
projekt, jsou obce povinny zveřejnit dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů na webových stránkách obce, v sekci ,,veřejnoprávní smlouvy“.
Všechny veřejnoprávní smlouvy nad 50 000,- musí obce zveřejnit do 30 dnů od podpisu.
Obce jsou povinny veřejnoprávní smlouvy zveřejňovat od 5. února 2015, kdy nabyla
účinnosti novela zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nezveřejnění smlouvy se považuje za správní delikt, za který hrozí peněžitý trest až 1 mil.
Kč.
ÚKOLY: Členské obce podepíší předávací protokol a svým podpisem stvrdí rozsah díla.
Předávací protokol předala poradkyně na zasedání svazku. Po ukončení akce zašlou
poradkyni 2 fotografie zhotoveného plnění.
Poradkyně připraví na investiční plnění darovací smlouvy, aby členské obce mohly postupně
tyto smlouvy ZO schvalovat. Darovací smlouvy budou svazkem předloženy ke schválení
10.11.2016. Majetek bude převeden k 31.12.2016.
Ad. 4. d)
Žádost SFŽP kompostéry – jednání s Ing. Čáslavským
Od 1.9.2016 do 30.11.2016 bude v rámci Specifického cíle Prevence vzniku odpadů Prioritní
osy 3 Operačního programu životní prostředí probíhat příjem žádostí o dotaci.
V této souvislosti proběhne pro obce Slaná, Benešov u Semil, Háje nad Jizerou a Bystrá nad
Jizerou dne 22.9.2016 ve 15,15 hod. ve Slané jednání s panem Ing. Čáslavským,
zpracovatelem žádosti o dotaci na nákup kompostérů. Délka jednání bude cca 2 hodiny.
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2016 (příloha zápisu). Členské
obce k němu nemají výhrady.

Ad. 4. e)

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 1
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Ad. 4. f)
Schválení vnitřní směrnice k odepisování majetku
Členským obcím byla předložena vnitřní směrnice k odepisování majetku.
z členských obcí nevznesla žádné připomínky k obsahu směrnice.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Žádná

Aktuální informace - vypsané dotační podpory pro obce - J. Lásková
Soldátová
Byl vyhlášen dotační program na vyhledání nových zdrojů vody (realizace průzkumných
vrtů).
Tento dotační program byl vyhlášení v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzva
č. 8/2016.
Ad. 4. g)

Podporované aktivity:
 Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro
zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na
stávající rozvod pitné vody.
 Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů).
 Vystrojení nových podzemích zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající
rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření jednoho veřejně
přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.
Oprávnění žadatelé: obce, DSO, příspěvkové organizace ÚSC, obchodní společnosti
ovládané z více než 50% obcemi, městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Termín pro podání žádostí: od 11.7.2016 – 30.6.2017. Nejpozději do vyčerpání alokace.
Minimální výše dotace činí 100 000,- na jeden projekt. Maximální výše dotace na jeden projekt
činí 3 000 000,- Kč
Procentuální dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí od 60% do 80% z celkových
způsobilých nákladů dle míry rizika ohrožení obce nedostatkem či zhoršenou kvalitou vody.
Odkaz na webové stránky SFŽP, na kterých je uvedena výzva včetně potřebných příloh:
https://www.sfzp.cz/sekce/838/k-vyzve-8-2016/
Ad. 4. h)
Diskuse
Poradce – přístup do datové schránky
J. Lásková Soldátová bude mít přístup do datové schránky svazku, bude odesílat smlouvy
do registru smluv, popř. další dokumenty dle příkazu předsedy, dále bude zajišťovat příjem
pošty a přeposílat ji popř. k vyřízení předsedovi svazku či místopředsedům.
p. Holubičková , p. Erben,– Vydavatelství Gentiana Jilemnice– představení návrhu knihy
Hrobům v dáli – II. díl Semilsko
Členským obcím mikroregionu byl představen I. díl knihy Hrobům v dáli, který mapuje osudy
padlých mužů v 1. světové válce na Jilemnicku.
Paní Holubičková informovala starosty členských obcí o vydání II. dílu knihy z tohoto cyklu,
který se je zaměřen na oblast Semilska.
Z členských obcí mikroregionu budou v knize uvedeny území obcí Benešov u Semil, Bystrá
nad Jizerou, Bozkov, Háje nad Jizerou, Jesenný, Roztoky u Semil, Čikvásky – místní část
obce Košťálov, Slaná a Příkrý.
Všechny obce budou mít možnost zakoupení této knihy. Cena jednoho výtisku se bude
pohybovat od 350,- Kč do 380,- Kč při předpokládaném nákladu 600 – 700 ks. Členské obce
budou včas informovány o možnosti zakoupení této knihy.

4

Předběžné požadavky obcí: Benešov u Semil – 40 ks, Bystrá nad Jizerou – 2 ks, Bozkov – 5
ks, Háje nad Jizerou – 20 ks, Jesenný – 20 ks, Roztoky u Semil – 20 ks, Košťálov (Čikvásky)
– 2 ks, Slaná - 20 ks, Příkrý – 1 ks, Bělá – 2 ks. Celkem 132 ks

5. Závěr
Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 18,00 hod.
Příští řádná schůze se uskuteční 10. listopadu 2016 od 15,00 hod. v obci Košťálově.
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím.
Usnesení shromáždění zástupců:
12/2016 bere na vědomí Výsledek hospodaření za I. pololetí 2016
13/2016 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016
14/2016 schvaluje vnitřní směrnici k odepisování majetku

Zapsala J. Lásková Soldátová

Ověřil:

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

..............................................................
Milan Klikar
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