Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří,
které se konalo v obci Slaná dne 4. dubna 2017
Přítomni :

Hosté:

Benešov u Semil - Lampa
Bystrá nad Jiz.- Nesvadba
Stružinec – Klikar
Roztoky u Semil - Babec
Bělá – Mihulková
Košťálov – Havlík
Bozkov - Doubek

Jesenný – Hlůže
Háje nad Jizerou – Křapka
Slaná - Pěničková
Příkrý - Novák
Libštát – Janata
Roprachtice - Janata

Jarmila Lásková Soldátová, Jiří Černý

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Způsob hlasování
4. Návrh programu jednání
- a) Informace ze Sdružení místních samospráv ČR – Jiří Černý, předseda
krajského sdružení Libereckého kraje
- b) Rozpočtová změna č. 1/2017
- c) Integrovaný projekt Mikroregionu Pojizeří – schválení podání žádosti o
dotaci
- d) SFŽP kompostéry – informace k podané žádosti, výběrové řízení
- e) Aktuální informace - vypsané dotační podpory pro obce
- f) Diskuse
5. Závěr
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
1. Zahájení:
Zasedání zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 13
přítomných zástupců členských obcí je shromáždění zástupců Mikroregion Pojizeří
usnášeníschopné.
2. Volba orgánů:
Ověřovatelé: Ing. Křapka a Lukáš Nesvadba
Zapisovatel: J. Lásková Soldátová
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
3. Způsob hlasování:
Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho
projednání.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
4. Program jednání
Ad. 4. a) Informace ze Sdružení místních samospráv ČR – Jiří Černý, předseda
krajského sdružení Libereckého kraje
Kontakt: Jiří Černý, starosta obce Zlatá Olešnice
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Mobil: 724 257 132
e-mail: jiri.1984@seznam.cz
Sdružení místních samospráv sdružuje obce do 5.-6.tis. obyvatel, krajské sdružení
má 2x ročně setkání
vstupní poplatek do Sdružení místních samospráv – 2000,- Kč + 1,- Kč/osoba
obce/rok, vstup obce je nutné schválit ZO
05/2017 – bude kancelář v Praze, bude možnost zde přespat, vznikne právní a
dotační poradna
Nyní se řeší problematiky – svaz autorů (jednotný balíček pro obce – OSA,
INTERGRAM), změna RUD (2 čtení zákona, + 600,- Kč /obyv./rok), zákon o
odměňování zastupitelů (36 800,- Kč – 200 obyv. – možnost udělení odměny)
Ad. 4. b. Rozpočtová změna č. 1/2017
Členským obcí bylo předloženo rozpočtové opatření, které reaguje na změnu
paragrafů a položek a dále na převod peněz obci Bozkov (vyúčtování individuální
dotace na integrovaný projekt). Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
ÚKOLY: Obce vyvěsí informaci o schváleném rozpočtovém opatření na úředních
deskách členských obcí do schválení dalšího rozpočtu. Podklady zašle poradkyně.
Ad. 4. c. Integrovaný projekt Mikroregionu Pojizeří – schválení podání žádosti o
dotaci

Název akce: Oprava místních komunikací v MR POJIZEŘÍ
Celkové náklady: 3 165 333,- Kč
Požadovaná dotace: 1 000 000,- Kč (každá obec obdrží 200 000,- Kč), vlastní zdroje:
2 165 333,- Kč)
Předmětem projektu je oprava místních komunikací v Mikroregionu Pojizeří.
Oprava komunikací proběhne v tomto rozsahu:
Bystrá nad Jizerou – plošná oprava místní komunikace asfaltovým betonem na
p.p.č. 1262 v k.ú. Bystrá nad Jizerou. V obci Bystrá nad Jizerou bude celkem
opraveno 720 m2 místní komunikace.
Příkrý – plošná oprava místní komunikace asfaltovým betonem na p.p.č. 2638/1 v
k.ú. Příkrý. V obci Příkrý bude celkem opraveno 855 m2 místní komunikace.
Roprachtice - v rámci opravy místních komunikací bude provedena plošná
vyrovnávka komunikací a dvojitý uzavírací nátěr na ploše 168 m2 (p.p.č. 3296 v k.ú.
Roprachtice) a na ploše 2530 m2 (p.p.č. 3294/1 v k.ú. Roprachtice). V obci
Roprachtice bude celkem opraveno 2 698 m2 místních komunikací.
Roztoky u Semil - na místních komunikacích p.p.č. 1926/2 , 1843/1 , 1905/2 , 1897
v k.ú. Roztoky u Semil o celkové výměře 2200 m2 bude provedena plošná penetrace
komunikací kalovým zákrytem. Na místních komunikacích na p.p.č. 1848/2, 1924/1,
1923 ,1887/1 ,1887/2, 1870 , 1877/1 ,1924/1, 1923 , 1912 , 1913/2, 1848/1 , 1848/2 ,
1924/1 , 1910 v k.ú. Roztoky u Semil budou provedeny pouze lokální opravy výtluků
na ploše 4 000 m2. V obci Roztoky u Semil bude celkem opraveno 6 200 m2 plochy
místních komunikací.
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Bělá – opravy místních komunikací budou rozděleny na čtyři části:
1. Oprava propustku a odvodňovacích žlabů na p.p.č. 1752 a 1754/1 v k.ú.
Bělá u Staré Paky.
2. Plošná oprava místní komunikace asfaltovým betonem na ploše 120 m2 na
p.p.č. 1611 v k.ú. Bělá u Staré Paky.
3. Plošná pprava místní komunikace - navezení kameniva a drceného
asfaltového recyklátu, zaválcování na ploše 120 m2 (p.p.č. 681/2 v k.ú. Bělá u
Staré Paky).
4. Dílčí oprava výtluků a prasklin na místních komunikacích s asfaltovým
povrchem tryskovou metodou na p.p.č. 1587, 1612/1, 1582/1, 1752, 1632/4,
309/1, 1626/1, 1620, 684/10, 700/12, 1596, 1726/1, 1670/2, 1670/5, 1670/7,
1670/3, 1670/1 v k.ú. Bělá u Staré Paky na ploše 670m2.
V obci Bělá bude celkem opraveno 910 m2 místních komunikací.
Shromáždění zástupců schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 1 000 000,- Kč
včetně DPH z POV Libereckého kraje na projekt ,,Oprava místních komunikací v MR
POJIZEŘÍ“. Mikroregion Pojizeří vyčlení z rozpočtu svazku podíl na úhradu vlastních
zdrojů v předpokládané výši 2 165 333,- Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
ÚKOLY: Předseda podepíše žádost a odešle ji na Liberecký kraj.

Ad. 4. d. SFŽP kompostéry – informace k podané žádosti, výběrové řízení
Žádost o podporu na projekt ,,Přecházení vzniku odpadů v Mikroregionu Pojizeří“
splnila podmínky věcného hodnocení. Dle nejnovějších informací od pana Ing.
Čáslavského by v druhé polovině dubna mělo být známo, zda projekt bude finančně
podpořen či ne.
Výběrové řízení na dodavatele proběhne, pokud bude udělena dotace.
Ad. 4. e. Aktuální informace - vypsané dotační podpory pro obce
Liberecký kraj:
Program vodohospodářských akcí
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,
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c. výstavba, rozšíření či obnova vodovodu vč. vodárenských objektů s možností
připojení minimálně 20 osob 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).
Dotace 70% z celkových způsobilých výdajů, max. 2 000 000,- Kč
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 31. března 2017 do 13. dubna 2017.
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%, min. 20 000,- Kč, max. 150 000,- 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 2. května 2017 do 31. května 2017.
Ministerstvo zemědělství:
Připravují se Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a
čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Tento program je primárně určen
pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů,
úpraven vod, nových kanalizací a ČOV.
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnimhospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/
obnova požárních nádrží
Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích“, 2. B. podprogram 129 293 (podpora opatření na rybnících a
malých vodních nádržích ve vlastnictví obce – dotace 80%
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http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnimhospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
Ad. 4. f)
Diskuse
Obec Košťálov – dotace na demolici ubytovny – finanční nástroj z MMR: Demolice
budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017, vzhledem k tomu, že Košťálov patří
pod ORP Semily, je možné podat žádost na rok 2018
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/ProgramyDotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2017
Obec Bělá, Roprachtice – zájem o výstavbu stanovišť pro odpadové hospodářství
ÚKOLY: Poradce prověří možné finanční nástroje
Obec Košťálov - dotace na oplocenky
http://dotace.kraj-lbc.cz/Podpora-hospodareni-v-lesich-r388862.htm
Program podpora hospodaření v lesích,
2. Dotace na ochranu lesa, prevence proti škodám způsobených zvěří (od str. 8)
Výše dotace: 40 000,- Kč/km ochrany lesních porostů oplocení min. výšky 1,6 m,
udržitelnost 7 let
Žádosti jsou přijímány od 1.4.2017 do 31.12.2017, žádost musí být podána do 2
měsíců po ukončení prací
Obec Slaná - V případě zájmu o vystoupení Divadelní spolku TYL ze Slané je možné
kontaktovat p. Śmída , tel.č. 773 654 743, délka představení 1,5 hod.
p. Lampa – MAS Brána do Českého ráje ,z.s. nabízí možnost uspořádat dvoudenní
výjezdní zasedání, ZÁVĚR: obce souhlasí -navrhují uskutečnit ve čtvrtek a pátek

5. Závěr
Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 18,30 hod.
Příští řádná schůze se uskuteční dne 6.6.2017 od 15:00 hod. v Roztokách u
Semil v „Roztocké hospůdce“.
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím.
Usnesení shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří:
4/2017 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017
5/2017 schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava místních komunikací v MR
POJIZEŘÍ“ v celkové předpokládané výši 3 165 333,- Kč včetně DPH (požadovaná
dotace 1 000 000,- Kč) z programu 2.1 POV Libereckého kraje. Mikroregion vyčlení
z rozpočtu svazku podíl na úhradu vlastních zdrojů v předpokládané výši 2 165 333,Kč včetně DPH.
Zapsala J. Lásková Soldátová
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Ověřil:

..........................................................
Ing. Jaroslav Křapka

..........................................................
Lukáš Nesvadba
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