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Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří, 
které se konalo v obci Roztoky u Semil dne 6. června 2017 

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

          Bělá – Mihulková    Libštát – Janata 
          Košťálov – Havlík     

            
Nepřítomni: Jesenný – Hlůže, Bozkov - Doubek 

Hosté:        Jarmila Lásková Soldátová, Eva Ficková 

  
Program zasedání: 

1. Zahájení  
2.  Volba pracovních orgánů 
3.  Způsob hlasování 
4.  Návrh programu jednání  
- a)   Schválení darovací smlouvy – el. sloupek – Městys Libštát 

- b)  Schválení závěrečného účtu mikroregionu za rok 2016 

- c)  Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2016 

- d)   Odměny funkcionářů za I. pololetí 2017 

- e)  SFŽP kompostéry – neudělení dotace, opětovné podání dotace s obcí 

  Košťálov 

- f)   Zrušení směrnice č. 6/2014 bez náhrady 

- g)        Rozpočtové opatření č. 2/2017 

- h)  Oprava místních komunikací v MR POJIZEŘÍ – postup při realizaci  

  žádosti  

- i)         Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

- j) Aktuální informace - vypsané dotační podpory pro obce  

- k) Diskuse 

5.  Závěr 

 

 

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: Milan Havlík a Milan Klikar 
  Zapisovatel: J. Lásková Soldátová 
  Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0  
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3. Způsob hlasování: 
Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho 
projednání. 
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Program jednání 
Ad. 4. a) Schválení darovací smlouvy – el. sloupek – Městys Libštát 
Shromáždění zástupců byla předložena ke schválení darovací smlouva na elektrický sloupek 

zabraňující vjezdu k Základní škole v Libštátě, který byl pořízen v rámci projektu: Úpravy 

školských zařízení a jejich zabezpečení, financovaného z prostředků Libereckého kraje. 

 Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Ad. 4. b.   Schválení závěrečného účtu mikroregionu za rok 2016 
Závěrečný účet za rok 2016 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 před schválením, je možné ho schválit. Nikdo 
z občanů členských obcí neměl připomínky. 
Shromáždění zástupců souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
Hlasování: Pro 11, 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 2016 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, 
že ho zastupitelé vzali na vědomí. 

Poradce zveřejní schválený závěrečný účet na webových stránkách mikroregionu a 
členské obce zveřejní na úředních deskách svých obcí odkaz, kde schválený 
závěrečný účet včetně příloh je zveřejněn a kde je k nahlédnutí v listinné podobě. 
Doba zveřejnění – do schválení závěrečného účtu za rok 2017, tj. do 06/2018. 
 

 
Ad. 4. c. Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2016 

Všem obcím byl přeložen schválený dokument „Protokol o schválení účetní závěrky 
k 31.12.2016“ k seznámení. 
Členské obce nemají k danému protokolu výhrady a berou ho na vědomí. 

 

Ad. 4. d. Odměny funkcionářů za I. pololetí 2017 

Navrženy ke schválení následující odměny funkcionářů MR: 

Předseda svazku – 6 000,- Kč, Účetní – 3 000,- Kč  
 
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad. 4. e. SFŽP kompostéry – neudělení dotace, opětovné podání dotace s obcí 
Košťálov 
Mikroregionu Pojizeří nebyla udělena dotace ze Státního fondu životního prostředí na 
projekt ,,Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Pojizeří“ na nákup kompostérů 
na bioodpad. Dotace nebyla udělena ani obci Košťálov, která o dotaci na nákup 
kompostérů žádala samostatně. Žádost o dotaci bude panem Ing. Čáslavským 
opětovně zpracována a obec Košťálov se připojí k žádosti Mikroregionu. Druhé 
podání žádosti by mělo být panem Čáslavským provedeno bezplatně. Pro opětovné 
podání žádosti bude s panem Čáslavským uzavřena nová smlouva. 
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Podáním společné žádosti se zvýší předpoklad na získání dotace z důvodu většího 
dopadu do území. 
 
Mikroregion podá opětovně žádost o podporu se SFŽP 
 
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

 

ÚKOLY: Předseda prověří již uzavřenou smlouvu s ing. Čáslavským na podání 

žádosti o dotaci, zda v ní je uvedeno opětovné podání žádosti zdarma. Poté uzavře 

s Ing. Čáslavským smlouvu bez finančního plnění. 

 

 

Ad. 4. f. Zrušení směrnice č. 6/2014 bez náhrady 

Mikroregion má směrnici č. 6/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Tato směrnice odkazuje na již neplatný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, jehož účinnost skončila k 30.9.2016. 

Obce navrhují zrušit neaktuální směrnici bez náhrady. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

Při zadávání veřejných zakázek se bude mikroregion řídit zásadami uvedenými v § 6 

zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

Ad. 4 g. Rozpočtové opatření č. 2/2017 

Rozpočtové opatření reaguje na zapojení zůstatku na bankovním účtu do rozpočtu a 

přesun prostředků na pohoštění. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4 h. Oprava místních komunikací v MR POJIZEŘÍ – postup při realizaci 

žádosti  

Dne 22.6.2017 bude zasedat výbor pro ŽP, který navrhne k udělení dotací konkrétní 

projekty. Pokud výbor navrhne dotaci na uvedený projekt, obce budou dne 23.6.2017 

osloveny k zaslání rozpočtů použitelných pro výběrové řízení a potencionálních 

dodavatelů, kteří budou osloveni.  Výběrové řízení bude rozděleno na samostatné 

části po obcích.  

Obec Bystrá nad Jizerou požádala o uzavření smlouvy o společném zadávání dle § 7 

zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Členské obce nemají výhrady k uzavření 

smlouvy, pokud dotace bude udělena. 

Tendru se tedy zúčastní i obec Bystrá nad Jizerou, mikroregion provedena zadání a 

smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem bude již uzavírat obec. 

 

Po výběrovém řízení, před podpisem smluv s vybranými dodavateli, budou obce 

požádány o poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
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Ad. 4 i. Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) je ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) dle § 34 z důvodu výjimky vyjmuto.  

Definice VZMR je zakotvena v § 27 ZZVZ. 

 

Platná legislativa - účinnost od 1. 10. 2016 

 

➢ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) 

➢ vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele 

➢ vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

➢ vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek 

➢ nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely 

zákona o zadávání veřejných zakázek 

➢ nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro 

veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 

➢ vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se 

elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných 

zakázek a podrobností týkajících se certifikátu shody 

 

Finanční limity pro nadlimitní VZ (jsou platné do 31.12.2017, poté budou vyhlášeny nové) 

 

druh veřejné 

zakázky/konces

e 

druh zadavatele nový finanční 

limit – od 

1.10.2016 

(vyhl.č. 

172/2016 Sb.) 

původní finanční 

limit – do 

31.12.2015 

dodávky a 

služby 

ČR, státní 

příspěvkové 

organizace 

3 686 000 Kč 3 395000 Kč 

územně samosprávné 

celky, jejich 

příspěvkové 

organizace, jiné 

právnické osoby 

5 706 000 Kč  5 244 000 Kč 

sektoroví zadavatelé 11 413 000 Kč 10 489 000 Kč 

stavební práce všichni 142 668 000 Kč 131 402 000 Kč 
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Finanční limity pro VZMR: 

Zákon Finanční limit (Kč bez DPH) 

Dodávky a služby Stavební práce 

Zákon č. 137/2006 Sb. Do 2,00 mil. Kč Do 6,00 mil. Kč 

Zákon č. 134/2016 Sb. Do 2,00 mil. Kč 

včetně (§27) 

Do 6,00 mil. Kč 

včetně (§27) 

 

Výzva  (zadávací dokumentace) by měla obsahovat: 

a) Identifikaci zadavatele + název VZ včetně stručného popisu předmětu plnění + termín 

plnění 

(nesmí zaručovat některým dodavatelům bezdůvodně ne/přímo konkurenční výhodu nebo 

vytvářet bezdůvodné překážky HS (§ 36/1) + pro technické podmínky § 89/5) 

b) u VZ na st. práce jednotný výkaz výměr + projektovou dokumentaci, min. definovaný tech. 

standard u dodávek a přesný popis aktivit u služeb 

c) Lhůta a místo pro podání nabídek (datum a hodina) 

d) Hodnotící kritérium (nejnižší nabídková cena bez nebo včetně DPH, ekonomická 

výhodnost (např. záruka, termín plnění) včetně způsobu hodnocení. Nelze hodnotit např. 

sankce a reference obdobných plnění. 

e) Obchodní a platební podmínky (např. délka záruky, systém úhrady plnění, jakékoli 

nestandardní náležitosti pro následné uzavření smlouvy, je možnost předložit návrh 

smluvního ujednání) 

f) Poskytování dodatečných informací k veřejné zakázce (jak, kdy, kde budou zveřejněny 

odpovědi) 

g) Požadovaný obsah nabídky (krycí list – identifikace dodavatele + oceněný výkaz výměr 

(VZ na st. práce), popis dodávky v souladu s min. tech. standardem, popis služby) 

h) Termín oznámení výsledků výběrového řízení 

 

Uveřejňování smluv a skutečně uhrazené ceny: 

§ 219 

1/smlouva na veřejnou zakázku: 

celé znění smlouvy, tj. včetně příloh   

všechny změny a dodatky 

do 15 dnů od uzavření 

kromě utajovaných informací a osobních údajů 

nevztahuje se na: 

 smlouvy na VZMR ≤ 500 tis. Kč bez DPH! 

 smlouvy uzavřené dle výjimek pro „utajované“ informace a zpravodajskými službami  

 smlouvy uveřejněné dle jiného předpisu (z.č. 340/2015 Sb. o registru smluv – od 

 1. 7. 2016)  

2/Výše skutečně uhrazené ceny (celkem nebo v daném roce) 

a) do 3 měsíců od splnění smlouvy  
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b)  pokud plnění smlouvy přesahuje 31.12. (např. od 26.10.2016 -2.5.2017) potom do 31.3.  

uhrazenou cenu za uplynulý rok a do 3 měsíců od splnění smlouvy cenu uhrazenou v daném 

roce 

- způsob uveřejňování (§17 vyhl.č. 168/2016 Sb.) 

 

Ad. 4 j. Aktuální informace  - vypsané dotační podpory pro obce  

Státní fond životního prostředí 

Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie 

Uznatelné výdaje: 

• zateplení obvodového pláště budovy 

• výměna a renovace otvorových výplní 

• instalace fotovoltaického systému 

• instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo přípravu TUV 

• realizace systémů využívající odpadní teplo 

• výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu TUV (na fosilní paliva, el. 

energii) za účinné zdroje využívající např. biomasu, tepelná čerpadla, kotle na 

zemní plyn,… 

Konečná lhůta pro příjem žádostí je 29.9.2017. 

Výše dotace se pohybuje od 35% do 70% uznatelných nákladů. Závisí např. na % 

výši uspořené celkové energie, součinitelích prostupu tepla, či zda je realizováno 

samostatné opatření výměny zdroje tepla nebo je instalován i systém nuceného 

větrání s rekuperaci odpadního tepla. 

 

Dotace Ministerstva zemědělství – Podpora výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací 

Oblasti podpory: 

• opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody - 

propojování a rozšiřování vodárenských soustav, její zdrojové posilování, 

včetně posilování akumulace pitné vody 

• výstavba vodovodů vč. vodárenských objektů pro min. 50 obyvatel 

• výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody 

• výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace ČOV pro min. 50 obyvatel 

• výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě spojenou 

s výstavbou ČOV 

• dostavba kanalizačních systémů pro min. 50 obyvatel (vody musí být dále 

čištěny na již existující ČOV) 

• odstranění volných výustí realizací kompletního opatření řešícího 

odkanalizování spojené s výstavbou ČOV 

Max. uznatelné náklady: na 1 trvale nahlášeného obyvatele nepřekročí 70 tis. Kč bez 

DPH u vodovodů a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací 

Lhůta pro podání žádostí: 31.srpna 2017 do 15,00 hod. 
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Ad. 4 k. Diskuse 

Poradce – dle aktuálního znění zákona č. 250/2000 Sb. všechny dokumenty 

Mikroregionu vyžadující zveřejnění na úředních deskách členských obcí (návrh 

závěrečného účtu, návrh rozpočtu a střednědobého výhledu), musí být na úředních 

deskách členských obcí vyvěšeny až do doby jejich projednání shromážděním 

zástupců Mikroregionu. 

 

5. Závěr 

Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 17:45 hod. 

 
Příští řádná schůze se uskuteční dne 29.8.2017 od 15:00 hod. v obci 
Roprachtice v Hospodě U Tichánků, případná změna místa konání bude 
uvedena v pozvánce. 
 
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím. 
   
Usnesení shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří: 
6/2017 schvaluje darovací smlouvu na převod neinvestičního majetku s městysem 
Libštát 
7/2017 schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2016   
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Pojizeří za rok 
2016 s vyjádřením: bez výhrad           
8/2017 bere na vědomí schválenou účetní závěrku k 31.12.2016 

9/2017 schvaluje odměny funkcionářů na I.pol. 2017              
10/2017 schvaluje zrušení směrnice č. 6/2014 bez náhrady 
11/2017 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 
12/2017 schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Čáslavským na podání žádosti o dotaci ze   
 SFŽP. 
 
 
 
Zapsala J. Lásková Soldátová 
 
 
 
Ověřil:            
 
 
 
                                                                       
..........................................................                  .......................................................... 
           Milan Klikar      Milan Havlík 


