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Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří, 
které se konalo v obci Košťálov dne 10. listopadu 2016 

 
Přítomni :      Benešov u Semil - Lampa         Jesenný –  Hlůže                                       
                     Bystrá nad Jiz.- Nesvadba                   Háje nad Jizerou – Křapka 
           Stružinec –  Klikar      Slaná - Pěničková             
           Roztoky u Semil - Babec     Příkrý - Novák 

          Bělá - Svoboda    Libštát – Janata 
          Košťálov – Havlík    Roprachtice - Janata 

 
Nepřítomni:    Bozkov 

Hosté:        Jarmila Lásková Soldátová, Eva Ficková 

  
 
Program zasedání: 

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

a) Inventarizace majetku 2016 (Příkaz předsedy DSO č.1/2016)  
b) Rozpočtové provizorium na rok 2017 
c) Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 
d) Výše příspěvků na rok 2017 
e) Odměny funkcionářů za II. pololetí 2016 
f) Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení – MR POJIZEŘÍ 

– realizace akce, schválení darovacích smluv na převod 
zrealizovaného investičního majetku na členské obce  

g) Rozpočtové opatření č. 3/2016 
h) Aktuální informace  - vypsané dotační podpory pro obce - J. 

Lásková Soldátová 
i) Diskuse 

5.  Závěr 

 

Program byl doplněn o bod č. 4g).  

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: Milan Klikar, Iveta 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 
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4. Program jednání 

Ad. 4 a/ Inventarizace majetku 2016 (Příkaz předsedy DSO č.1/2016) 
 
 
Návrh Inventarizační komise za rok 2016: 
 
Ústřední inventarizační komise: 
Předseda:        Milan Klikar 
Člen:                Ing. Jaroslav Křapka 
Člen:                Mgr. Petr Hlůže 
 
Dílčí inventarizační komise (dokladová inventura) 
Předseda:       Iveta Pěničková 
Člen:               Dalibor Lampa 
Člen:               Dana Novotná 

 
Členové nemají výhrady ke své nominaci. 
Plán inventur za rok 2016 je přílohou zápisu. 
Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad. 4. b) Rozpočtové provizorium na rok 2017 

Shromáždění zástupců projednalo návrh rozpočtového provizoria na rok 2017 ve výši 1/12 
výdajů roku 2016 na jeden měsíc roku 2017, a to do schválení rozpočtu na rok 2017. 
Shromáždění zástupců schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017 do doby schválení 
rozpočtu. 
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad. 4. c) Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 

Všem členským obcím byl  předán rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020. Členské obce 
k němu nemají výhrady. Rozpočtový výhled je přílohou zápisu. 
 
Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad. 4.  d) Výše příspěvků na rok 2017 
Výše členských příspěvků pro rok 2017 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 
 
Paní Novotná, účetní mikroregionu, bude všechny členské obce v této věci telefonicky 
kontaktovat.  
 

Ad. 4. e)        Odměny funkcionářů za II. pololetí 2016 
Navrženy ke schválení následující odměny funkcionářů MR: 

Předseda svazku – 6 000,- Kč, Účetní – 3 000,- Kč, správce webových stránek – 6 000,- Kč  
Hlasování:     Pro  12, proti 0, zdržel se 0 
 
Ad. 4. f) Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení – MR POJIZEŘÍ – 
realizace akce, schválení darovacích smluv na převod zrealizovaného investičního 
majetku na členské obce  
Stanovené úkoly:  
Členské obce podepíší předávací protokol a svým podpisem stvrdí rozsah díla. Po ukončení 
akce zašlou poradkyni 2 fotografie zhotoveného plnění. 
     - částečně plněno, fotografie nedodaly obce Bozkov,  
                   Košťálov, Slaná a Jesenný 
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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 

 

Všechna plnění, mimo realizaci v obci Slaná jsou dokončena. ZVA bude předloženo na 

Liberecký kraj v nejbližším možném termínu, smlouva o poskytnutí dotace je podepsána ze 

strany svazku. 

 

Vyúčtování individuální dotace poskytnuté obcemi na zajištění vlastních prostředků dle 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude obcím předloženo nejpozději do 

28.2.2016. 

 

Shromáždění zástupců byly předloženy ke schválení darovací smlouvy na realizovaná plnění 

v rámci tohoto projektu s obcemi Háje nad Jizerou, Libštát, Košťálov, Jesenný a Stružinec. 

Členské obce nemají výhrady ke schválení těchto darovacích smluv. 

Hlasování:     Pro  12, proti 0, zdržel se 0 

 
Ad. 4. g)        Rozpočtové opatření č. 3/2016 

Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2016 (příloha zápisu), jehož 
obsahem je příjem dotace z Libereckého kraje a vyúčtování (vracení) poskytnutých dotací od 
členských obcích. Členské obce k němu nemají výhrady. 
Hlasování:     Pro  12, proti 0, zdržel se 0 

 
 
Ad. 4. h)       Aktuální informace  - vypsané dotační podpory pro obce - J. 
Lásková Soldátová 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj: 

 Podpora bydlení pro rok 2017 – podprogramy: Regenerace sídlišť, Podporované byty, 

Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér – bližší info v e-mailu ze dne 24.10.2016 

 Program obnovy venkova – dotační tituly: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, 

Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, Podpora spolupráce obcí 

na obnově a rozvoji venkova, Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, 

Podpora obnovy místních komunikací – bližší info v e-mailu ze dne 19.10.2016 

 

Státní fond životního prostředí – domovní čistírny odpadních vod – Výzva č. 11/2016 – 

                         bližší info v e-mailu ze dne 11.10.2016 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora materiálně technické základny 
sportu 
 
Dotaci lze čerpat na: 
- zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení hygienické úrovně v souladu se 
zájmy ochrany přírody 
- rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť, aby splňovaly požadavky dané 
národními mezinárodními sportovními federacemi a aby byla bezpečná jak pro sportovce, tak 
pro veřejnost 
- doplnění stávajícího počtu sportovních zařízení 
- umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců, zejména s 
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ohledem na handicapované sportovce, 
- zajištění dobudování sportovní infrastruktury pro významné sportovní akce na území ČR 
- žádat mohou obce i spolky  
- bližší info v e-mailu ze dne 10.11.2016 
Ad. 4. i)  Diskuse  

p. Lampa – MAS Brána do Českého ráje, z.s. navrhla zakoupit pro Mikroregion Pojizeří 

venkovní party stany. Členské obce rozhodly o zakoupení dvou stanů, oba o rozměrech 6 x 

12m. 

Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 

p. Lampa – změna rozpočtu 

V případě neočekávaných příjmů a výdajů pověřuje Shromáždění zástupců Mikroregionu 

Pojizeří předsedu, místopředsedu a účetní svazku úpravou rozpočtu v roce 2016. Na 

nejbližším zasedání budou informovány členské obce o provedených změnách rozpočtu. 

Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 

5. Závěr 

Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 17,00 hod. 

 
Příští řádná schůze se uskuteční dne 24. ledna  2017 od 15,00 hod. v obci Příkrý 
v restauraci U Dalibora. 
 Pozvánka bude zaslána všem členským obcím. 
   
Usnesení shromáždění zástupců: 
      15/2016 schvaluje členy inventarizační komise za rok 2016 

16/2016  schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017 do schválení rozpočtu 
17/2016  schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020 
18/2016 schvaluje výši příspěvků členů mikroregionu ve výši 35,- Kč/1 obyv. na rok 
  2017 
19/2016  schvaluje odměny funkcionářů za II.pol. 2016 

      20/2016 schvaluje darovací smlouvy na převod investičního majetku s obcemi Háje nad  
          Jizerou, Libštát, Košťálov, Jesenný a Stružinec 

21/2016  schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 
22/2016 schvaluje nákup dvou venkovních party stanů z prostředků MAS Brána do      
          Českého ráje   
23/2016 schvaluje pověření předsedy, místopředsedy a účetní svazku změnami   
         rozpočtu v roce 2016 

              
 
Zapsala J. Lásková  Soldátová 
 
 
Ověřil:            
 
 
                                                                        
..........................................................                  .............................................................. 
                 Milan Klikar     Iveta Pěničková 


