Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří,
které se konalo v obci Roprachtice dne 29.8.2017
Přítomni:

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

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

Nepřítomni: Bozkov – Doubek, Slaná - Pěničková
Hosté:

Jarmila Lásková Soldátová, Eva Ficková

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Způsob hlasování
4. Návrh programu jednání
- a)
Rozpočtové opatření č. 3/2017
- b)
Oprava místních komunikací v MR POJIZEŘÍ – udělení dotace,
výsledky výběrového řízení, schválení smluvních vztahů s dodavateli, průběh
realizace
- c)
SFŽP kompostéry – informace o podané žádosti o dotaci
- d)
Vypsané dotační podpory pro obce
- e)
Diskuse
5. Závěr
Hlasování: Pro11, 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: Ing. Křapka, Libor Novák
Zapisovatel: J. Lásková Soldátová
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0
3. Způsob hlasování:
Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho
projednání.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0
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4. Program jednání
Ad. 4. a) Rozpočtové opatření č. 3/2017
Rozpočtové opatření reaguje na příjem individuálních dotací od obcí na zajištění
vlastních prostředků mikroregionu na projekt: ,,Oprava místních komunikací v MR
POJIZEŘÍ“ v příjmech i ve výdajích 3 181 537,- Kč.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0
Ad. 4. b. Oprava místních komunikací v MR POJIZEŘÍ – udělení dotace,
výsledky výběrového řízení, schválení smluvních vztahů s dodavateli,
průběh realizace
Zastupitelstvo Libereckého kraje bude schvalovat udělení dotace dne 29.8.2017.
Dne 28.7.2017 proběhlo v Benešově u Semil otevírání obálek s nabídkami na
veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Oprava místních komunikací v MR POJIZEŘÍ“
Hodnotící komise ve složení Dalibor Lampa, Ing. Jaroslav Křapka a Jarmila Lásková
Soldátová sestavila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny včetně DPH s tímto
výsledkem:
Část a)
Obec Roztoky u Semil
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:
Obchodní firma: M.S.B., v.o.s.
Adresa sídla/ místa podnikání: Boseň 10, 295 01 Mnichovo Hradiště
Právní forma: veřejná obchodní společnost
IČ: 61327051
Nabídková cena: 399 179,- Kč včetně DPH
Část b)
Obec Bělá
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:
Obchodní firma: DS Logistic s.r.o.
Adresa sídla/ místa podnikání: Libštát 310, 512 03 Libštát
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 26006928
Nabídková cena: 494 285,- Kč včetně DPH
Část c)
Obec Příkrý
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:
Obchodní firma: OPRAVY SILNIC s.r.o.
Adresa sídla/ místa podnikání: V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 03592561
Nabídková cena: 725 661,20 Kč včetně DPH
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Část d)
Obec Roprachtice
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:
Obchodní firma: M.S.B. v.o.s.
Adresa sídla/ místa podnikání: Boseň 10, 295 01 Mnichovo Hradiště
Právní forma: veřejná obchodní společnost
IČ: 61327051
Nabídková cena: 855 320,- Kč včetně DPH
Část e)
Obec Bystrá nad Jizerou
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:
Obchodní firma: Ing. Gorazd Šváb s.r.o.
Adresa sídla/ místa podnikání: V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 05188601
Nabídková cena: 629 604,- Kč. Účastník není plátce DPH.
Část f) – Zadavatel obec Bystrá nad Jizerou
Obec Bystrá nad Jizerou
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:
Identifikační údaje účastníka:
Obchodní firma: OPRAVY SILNIC s.r.o.
Adresa sídla/ místa podnikání: V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 0352561
Nabídková cena: 884 440,20 Kč včetně DPH
S dodavateli, kteří předložili ekonomicky nejvýhodnější nabídku, uzavře předseda
svazku smluvní vztah. Smluvní vztahy budou uzavřeny na každou část veřejné
zakázky zvlášť. Starostové členským obcí smlouvy o dílo odsouhlasili.
Na část f) uzavře smluvní vztah s vybraným dodavatelem starosta obce Bystrá nad
Jizerou.
Uzavření smluv s uvedenými dodavateli.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0
Smlouvy s dodavateli mohou být uzavřeny poté, co je s členskou obcí uzavřena
veřejnoprávní smlouva na poskytnutí individuální dotace ve 100% nákladů na
realizaci.
Doposud byly uzavřeny tyto smlouvy pro všechny obce mimo Roprachtic.
Svazek je připraven předložit Libereckému kraji všechny potřebné doklady
k vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace.
Průběh realizace
a) po uzavření smluvních vztahů poradkyně zveřejní smlouvy v registru smluv
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b) na základě smluvních vztahů, které členské obce obdržely, proběhne realizace
v termínech uvedených v SoD
c) v případě, že by se vyskytly vícepráce či méněpráce či by nebyl dodržen závazný
termín plnění, je členská obce povinna kontaktovat poradkyni a předsedu svazku
d) poradkyně připraví pro všechny členské obce předávací protokoly, členské obce
zajistí podpisy tohoto protokolu s dodavatelem, po podpisu členskou obcí připojí svůj
podpis předseda svazku
e) členské obce odpovídají za splnění min. technických parametrů, které uvedly do
žádosti o dotaci.
ÚKOLY:
Po obdržení informace o udělení dotace poradkyně zajistí odeslání všech potřebných
podkladů pro uzavření smlouvy s LBC krajem.
Ad. 4. c. SFŽP kompostéry – informace o podané žádosti o dotaci
Bezplatně byla podána na základě zájmu členských obcí žádost na zakoupení
kompostérů v celkové hodnotě 2 169 167,- Kč včetně DPH. Žádost dále obsahuje
náklady na výběrové řízení ve výši 25 000,- Kč.
Žádosti bylo přiděleno reg.č. CZ.05.3.29/0.0/17-068/0005556
ÚKOLY:
Poradce svazku zjistí u administrátora projektu Ing. Čáslavského časové souvislosti –
rozhodnutí o udělení/neudělení dotace, popř. termín realizace.
Ad. 4. d. Vypsané dotační podpory pro obce
Dne 1.8.2017 byl vyhlášen DT 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Podporované oblasti:
-aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně
propagace předcházení vzniku odpadů
- vznik, provoz RE-USE center v obcích,
-pořízení domácích kompostérů,
- zpevnění ploch, vybudování kontejnerových stání pro kontejnery/nádoby na
využitelné složky komunálního odpadu nebo výrobky k opětovnému
použití nebo ke zpětnému odběru,
- zlepšení provozu zařízení (provozovaných) k využití bioodpadů z údržby zeleně
T podání žádosti:
14. září až 10. října 2017 do 14.00 hod.
Min. dotace 50 000,- Kč a max. 120 000,- Kč, dotace max. 70% nákladů
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Ad. 4 e. Diskuse
Poradce- vypisované podpory MAS
Na podzim bude vypsána výzva na rekonstrukci a výstavbu chodníků a na opravy či
rekonstrukce hasičáren . Bližší informace Ing. Klacková – tel.č. 606 618 112.
p. Lampa- zkušenosti s programem na vyplňování prohlášení o majetku statutárních
zástupců obcí
- nelze stáhnout
p. Lampa – pověřenec pro ochranu osobních údajů
- obce jsou povinny stanovit tohoto garanta
- členské obce navrhují požádat o spolupráci Město Semily
p. Havlík – požadavky na výlep plakátů politických stran
- většina obcí nemá oficiální plakátové plochy, na kterých je stanoven vyhláškou
poplatek na výlep informací.

5. Závěr
Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 16,20 hod.
Příští řádná schůze se uskuteční dne 31.10. 2017 od 15:00 hod. v obci Bystrá
nad Jizerou.
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím.
Usnesení shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří:
13/2017 rozpočtové opatření č. 3/2017
14/2017 uzavření smluv o dílo s vybranými dodavateli na projekt ,,Oprava místních
komunikací v MR POJIZEŘÍ“

Smlouva o dílo na plnění v obci Roztoky u Semil bude uzavřena
s dodavatelem M.S.B., v.o.s., IČ: 61327051

Smlouva o dílo na plnění v obci Bělá bude uzavřena s dodavatelem DS
Logistic s.r.o., IČ: 26006928

Smlouva o dílo na plnění v obci Příkrý bude uzavřena s dodavatelem
OPRAVY SILNIC s.r.o., IČ: 03592561

Smlouva o dílo na plnění v obci Roprachtice bude uzavřena s dodavatelem
M.S.B., v.o.s., IČ: 61327051

Smlouva o dílo na plnění v obci Bystrá nad Jizerou bude uzavřena
s dodavatelem Ing. Gorazd Šváb s.r.o., IČ: 05188601
Zapsala J. Lásková Soldátová
Ověřil:

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

..........................................................
Libor Novák
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