
Zápis  ze shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří. 
v Benešově 10.června  2008 

Přítomni :      Benešov u Semil – D.Lampa ,  
                     Bystrá nad Jizerou – L.Hadincová   

Bělá - V.Svoboda  
Bozkov  – K.Čermák, S.Doubek    

                     Háje nad Jizerou – J.Křapka  
                     Košťálov – L.Cincibusová  
                     Libštát –  ?? 

Příkrý – L.Novák 
                     Slaná - V.Schovánek  
                     Stružinec – M.Hásek 
 Roztoky  - Babec 
Nepřítomni:  Roprachtice ,      
         
Hosté :    Pí Havlíčková a Ing.Lukeš, poradci MR 

 
1. Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda MR.  
2. Přítomní schválili bez výhrad Rozpočtovou změnu č.1 – znění v příloze 
3. Přítomní schválili bez výhrad Závěrečný účet za rok 2007, který byl zaslán 

s Pozvánkou na schůzi 
4. DT 6 - poradenství, 52 000,-Kč dotace + 60 000,- vlastní podíl – schvaluje se 

uzavření smlouvy s pí. Havlíčkovou 
5. DT 7 – integrovaný projekt – jelikož obec Bystrá nad Jizerou se zřekla podílu, 

ostatní obce dostanou 39 000,-Kč dotace a doplatí vlastní podíl 26 000,-Kč. 
Co nejdříve je třeba zaslat podrobnější podklady a firmu, kterou jste si na 
provedení práce vybrali. Dále je nutná kopie katastrální mapy se zakreslenými 
značkami - zaslat do Benešova + Výpis z katastru nemovitostí s dotčenými 
parcelami ( doposud není požadován –  ale předpokládám že bude). 

6. Funkcionářům MR budou vyplaceny pololetní odměny ve výši ½ ročních 
odměn. (roční odměna tajemníka a účetní je každý 5 tis. ročně,  předseda 
Svazku 12 tis.ročně.)   

7. Nabídka prezentace obcí od p.Divíška byla jednohlasně zamítnuta 
8. Byla projednána vystoupení obcí na Krakonošových letních podvečerech 
9. Pí.Havlíčková upozornila na nutnost projednání Strategie rozvoje Lbc kraje 
10. Pan Ing.Lukeš informoval o stavu informačních tabulí a postupu vytýčení trasy 

Cyklotrasy Jizera. 
11. Termín příští schůzky bude včas oznámen. Začátek ve 14,30 hodin 
 
Usnesení: 
 
1. Shromáždění delegátů schvaluje předložené hospodaření a Závěrečný účet   
     DSO Mikroregion Pojizeří  bez výhrad. 
2. Shromáždění delegátu schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2008 
3. Shromáždění schvaluje roční odměny funkcionářů a u předsedy Svazku   
     výplatu ½  v I.  pololetí 2008. 

 
    zapsal K.Čermák 
                                         
 
 
                                                                                                  Za Mikroregion Pojizeří 
       Lampa Dalibor -předseda 
 
 



 
 
 
Příloha zápisu č.1 
 
 
 
 
Rozpočtová změna č.1 k 10.6.2008  v DSO Mikroregion Pojizeří: 
 
 
 
příjmy:  pol. 4122                         19 900  Kč 
výdaje: pol. 3639 – 5909              19 900  Kč 
 
 
Jedná se o neinvestiční  transfer přijatý z KÚ Liberec – doplatek po vyúčtování DT 7 v roce 2007. 
 
 
 
 
 
            
       Lampa Dalibor 
                  Předseda Svazku 
   
 
 
                                                 
 
           

 


