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Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří, 
které se konalo v obci  Bozkov dne 7.12.2017 

 
Přítomni: Benešov u Semil – Lampa   Háje nad Jizerou – Křapka 

Bystrá nad Jiz. – Nesvadba  Roprachtice – Dobrý 
  Stružinec –  Klikar      Jesenný – Hlůže 
  Roztoky u Semil – Babec     Bozkov – Doubek 

Příkrý – Novák    Slaná – Pěničková 
Košťálov – Havlík     

   
Hosté:        Jarmila Lásková Soldátová, Mgr. Šimůnek, Ing. Sladký 
 
 

Program zasedání: 
1. Zahájení  
2. Volba pracovních orgánů 
3. Způsob hlasování 
4. Návrh programu jednání  
- a)  Informace k problematice zmocněnce pro ochranu osobních údajů – Ing.   

-            Sladký, Mgr. Šimůnek, Městský úřad Semily  

- b) Rozpočtové provizorium na rok 2018 

- c) Rozpočtové opatření č. 4/2017 

- d) Výše členských příspěvků na rok 2018  

- e)  Oprava místních komunikací v MR POJIZEŘÍ – realizace akce 

- f) Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková  

-   Soldátová 

- g) 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: Jaroslav Křapka, Václav Dobrý 
  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 
 
4. Program jednání 
Ad. 4. a) Informace k problematice zmocněnce pro ochranu osobních údajů – Ing. 
Sladký, Mgr. Šimůnek, Městský úřad Semily  
 
Dne 25.5.2018 vstoupí v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně 
fyzických osob se zpracováním osobních údajů. 
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Město Semily zadalo zpracování analýzy. Povinnost ochrany osobních údajů se týká obcí i 

mikroregionu, který však nebude povinnost mít svého pověřence. 

Jméno svého pověřence bude muset mít každá obec vyvěšené na úřední desce. 

 

Původní souhlas fyzických osob se zpracováním osobních údajů již nebude platit. 

Zpracovatel osobních údajů si nyní bude muset zajistit nový souhlas fyzických osob, jejichž 

osobní údaje zpracovává. 

 

Dne 9.1.2018 se v Benešově u Semil uskuteční jednání pouze k dané problematice, kde budou 

vytipovány 2 obce a jedná základní škola ze svazku, pro které se nechá vypracovat „vzorová“ analýza 

pro potřeby ostatních členských obcí. 

 

 

Ad. 4. b.   Rozpočtové provizorium na rok 2018 

Shromáždění zástupců projednalo návrh rozpočtového provizoria na rok 2018 ve výši 1/12 
výdajů roku 2017 na jeden měsíc roku 2018, a to do schválení rozpočtu na rok 2018. 
 
Shromáždění zástupců schvaluje stanovení rozpočtového provizoria na rok 2018 do doby 
schválení rozpočtu. 
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují podle § 39 odst. 7 zák.č. 250/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů obdobně. 
 

Ad. 4. c. Rozpočtové opatření č. 4/2017 

Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2017 (příloha zápisu). Členské 

obce k němu nemají výhrady. 

Hlasování:     Pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 
Ad. 4. d. Výše členských příspěvků na rok 2018  
Výše členských příspěvků pro rok 2018 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 11, proti 0, zdržel se 0 
 
Paní Novotná, účetní mikroregionu, bude všechny členské obce v této věci telefonicky 
kontaktovat.  
 

Ad. 4 e. Oprava místních komunikací v MR POJIZEŘÍ – realizace akce 

Smlouva o poskytnutí dotace byla předsedovi svazku z Libereckého kraje doručena a 

předložena obcím k vyjádření. Členské obce nemají výhrady k jejímu uzavření. 

 

Dokončené plnění ve členských obcích: Bělá, Bystrá nad Jizerou, Příkrý a Roztoky nad 

Jizerou. V roce 2018 proběhne plnění v obci Roprachtice. 

 

Ad. 4 f. Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková    

Soldátová 
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Státní fond dopravní infrastruktury na rok 2018 

"Bezpečnost" 

• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce. 
Změny Pravidel oproti roku 2017: 
• Akce jsou nově zařazené do oblastí I. (zpřístupňování dopravy – bezbariérové chodníky) a 
II. (zvyšování bezpečnosti – přechody pro chodce, místa pro přecházení apod.).  
• Nově příjemcem příspěvku může být jen obec, resp. její organizační složka (např. městský 
obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu 
majetku ve vlastnictví obce. Pro kraje byla vyčleněna nová oblast pro poskytování příspěvků 
pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. 
třídy pro rok 2018. 
• Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být v rozmezí 300 tis. Kč až 20 mil. Kč.  
• Na základě zkušeností se zpracováním rozpočtů akcí byl upřesněn výčet neuznatelných 
nákladů a případných výjimek. 
• Bylo upraveno hodnocení žádostí, které budou hodnoceny jen dle jednoznačně 
kvantifikovatelných kritérií. Navrhovaná kritéria vystihují míru potřebnosti akce.  
• U akcí, které byly podány v letošním roce, ale příspěvek na tuto žádost nebyl poskytnut z 
důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI vyčleněných pro tento účel v roce 
2017, nemusí žadatel předkládat již dříve předložené přílohy, doloží jen průvodní list a 
případné aktualizace změněných příloh. 
• Termín podání žádostí je 11. ledna 2018  
• Pravidla pro financování jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-
prispevku/zvysovani-bezpecnosti/ 

„Cyklostezky“ 

• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo 
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty 
• Maximální výše příspěvku činí 85% (příp. 90% u cyklostezek na opuštěném drážním tělese) 
celkových uznatelných nákladů stavební části akce 
• Lhůta pro podání žádostí je do 15. ledna 2018 
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/   

„Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou“ 
• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní 
infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a 
dopravně významné vnitrozemské vodní cesty  
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení: 
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální 
dráhou, dopravně významnou vodní cestou 
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně 
významnou vodní cestou 
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy) 
• Termín podání žádostí je 6. února 2018 
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/  

 

Ministerstvo zemědělství ČR 

Připravuje se výzva v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních 

tocích a malých vodních nádržích" - podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a 

malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí". 

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/
http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/
http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/
http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/
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Podpora je poskytována na následující opatření: 

• rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží 
se stálým přítokem za účelem retence a akumulace vody v krajině, za současného 
zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, 
dále za účelem zvýšení  zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro 
případné hašení požárů, apod.  

• obnova a výstavba nových nerybochovných rybníků a MVN se stálým přítokem za 
účelem retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se 
suchem a dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob 
vody pro případy hašení požáru 

Žadateli jsou obce a svazky obcí. 

Dotace je poskytována následovně: 

• Pro rekonstrukci, obnovu a odbahnění max. do výše 80% uznatelných nákladů 
stavebně- technologické části, max. do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň max. 
250Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě 
odbahnění  

• pro výstavbu max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebně-technologické části, 
max. do výše 4 mil. Kč/ha a zároveň10 mil. Kč na celou akci 

  

Ad 4 g. Diskuse 

p.Lampa – možnost podpory z OPŽP  přes MAS 

Ing. Klacková zasílala informaci, že je možné z Operačního programu Životní prostředí 
čerpat cca 10 mil. Kč na MAS. 
Jednalo by se o projekty které se týkají: 
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (tzn. zeleň v inravilánu obcí): 

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. 
vodních prvků a ploch: 

o zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, 
uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich 
funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů 
doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením 
stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a 
prvků 

o jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních 
prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních 
biotopů -tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí 
vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově 
začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které 
zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok 
srážkové vody) 

o součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity 

Dotace 60 %.  

 V jednání je ještě možnost čerpat na realizaci ÚSES (dotace 80 -100%) a realizace 

protierozních opatření (dotace 75 %). 
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ÚKOLY: Kdo má o tuto formu podpory zájem, musí tuto skutečnost nahlásit na MAS. 

 

Žádosti obcí o případné dotace na realizace akce: 

Stružinec- rybník bez chovu ryb, 20m3 kapacita 

Příkrý – obnova obecní budovy, požární nádrž 

Slaná – požární nádrž 

Dotaci na požární nádrž je možné získat na MZE - Podprogram 129 293 "Podpora opatření 
na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí" a z Libereckého kraje  -Oblast 
podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 Program obnovy venkova, DT 1 . 
 
Obnova obecní budovy – tuto aktivitu je možné opět podpořit z Libereckého kraje  -Oblast 
podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 Program obnovy venkova, DT 1 . 
 

 

5. Závěr 

Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 19,10 hod. 

Příští řádná schůze se uskuteční dne 27.2.2018 od 15:00 hod.  
Místo konání bude upřesněno na pozvánce. 
 
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím. 
   
Usnesení shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří: 

17/2017  schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018 do schválení rozpočtu 
18/2017  schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 
19/2017  schvaluje výši příspěvků členů mikroregionu ve výši 35,- Kč/1 obyv. na rok 
   2018 
20/2017 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na opravu místních  
                komunikací s Libereckým krajem 

 
 
 
Zapsala J. Lásková Soldátová 
 
Ověřil:            
 
                                                                       
..........................................................                  .......................................................... 
      Jaroslav Křapka          Václav Dobrý 


