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Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří, 
které se konalo v obci  Bystrá nad Jizerou dne 31.10.2017 

 
Přítomni:      Benešov u Semil - Lampa         Háje nad Jizerou – Křapka 
                     Bystrá nad Jiz.- Nesvadba                   Roprachtice - Janata 
           Stružinec –  Klikar               Jesenný – Hlůže 
           Roztoky u Semil - Babec     Libštát – Janata 

          Bělá – Mihulková    Bozkov - Doubek 
          Košťálov – Havlík    Slaná - Pěničková 

            
Hosté:         Jarmila Lásková Soldátová, Lenka Pavlovičová – ALIS spol. s.r.o., 
   Dr. Tomislav Vaněk – Liberecký kraj 

  
 

Program zasedání: 
1. Zahájení  
2.  Volba pracovních orgánů 
3.  Způsob hlasování 
4.  Návrh programu jednání  
- a)   Předvedení programu Spisová služba- společnost ALIS spol. s r.o.       

                 Česká Lípa  

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

- c)   Problematika zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů 

- d)  Inventarizace majetku 2017 (Příkaz předsedy DSO č.1/2017)  

- e)   Odměny funkcionářů za II. pololetí 2017, roční odměna správce webových    

-             stránek. 

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

                Soldátová 

- g)  Diskuse 

5.  Závěr 

 

Hlasování: Pro 12 proti 0, zdržel se 0 

 

1. Zahájení: 
Zasedání zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 12 přítomných 
zástupců členských obcí je shromáždění zástupců Mikroregion Pojizeří usnášeníschopné. 

 
2. Volba orgánů:  
  Ověřovatelé: Milan Klikar a Lukáš Nesvadba 
  Zapisovatel: J. Lásková Soldátová 
  Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0  
 
3. Způsob hlasování: 
Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho projednání. 
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
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4. Program jednání 
Ad. 4. a) Předvedení programu Spisová služba - společnost ALIS spol. s r.o.     
Česká Lípa 
 

Lenka Pavlovičová – představila obcím presentaci, www.alis.cz 

vedení elektronické spisové služby-  povinné je vedení spisové služby, není nutné ji mít 

elektronickou. 

Předpokládané náklady za poskytnutí služby uvedené společnosti: vždy je nutné si sjednat 

individuální kalkulaci 

Obec do 600 obyvatel – cca 10 000,- Kč bez DPH + instalace a školení 3200,- Kč bez DPH + 

roční udržovací popl. 2 380,- Kč bez DPH 

Help desk Po, St  8,00 -17,00 hod. 

                 Út. Čt, Pá   8,00 – 15,30 hod. 

 

 

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

Libereckému kraji byly v průběhu září odeslány podklady pro uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace. Podepsaná smlouva o poskytnutí dotace nebyla doposud předsedovi 

svazku doručena.  

Po podpisu smlouvy s Libereckým krajem o poskytnutí dotace bude svazku převedeno na 

bankovní účet 90% dotace. Zbývajících 10% bude zasláno až po předložení závěrečného 

vyúčtování. 

 

Vyúčtování dotace na pokrytí vlastních zdrojů projektu bude obcím zasláno v roce 2018. 

Celkové náklady po provedeném výběrovém řízení činí 3 104 049,20 Kč 

Dotace bude činit dle smlouvy 31,59,%, tj. 980 569,- Kč 

 

Návrh na rozdělení dotace pro jednotlivé obce: 

Obec dotace 

Bystrá nad Jizerou 196 113,00 Kč 

Příkrý 196 114,00 Kč 

Roprachtice 196 114,00 Kč 

Roztoky u Semil 196 114,00 Kč 

Bělá 196 114,00 Kč 

Celkem 980 569,00Kč 

 

 

Ad. 4. c. Problematika zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů  

Dr. Tomislav Vaněk 

Od 25.5.2018 vzniká obcím povinnost zajistit pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Presentace byla všem obcím předána. 
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Obce zvažují zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů centrálně na MR. Postupně 
budou shánět podrobnější údaje, aby mohlo být provedeno oslovení potencionálních 
dodavatelů této služby. 
 
 
Ad. 4. d. Inventarizace majetku 2017 (Příkaz předsedy DSO č.1/2017)  
Návrh Inventarizační komise za rok 2017: 
 
Ústřední inventarizační komise: 
Předseda:        Milan Klikar 
Člen:                Ing. Jaroslav Křapka 
Člen:                Mgr. Petr Hlůže 
 
Dílčí inventarizační komise (dokladová inventura) 
Předseda:       Iveta Pěničková 
Člen:               Dalibor Lampa 
Člen:               Dana Novotná 
 
Členové nemají výhrady ke své nominaci. 
Plán inventur za rok 2017 je přílohou zápisu. 
Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad. 4 e. Odměny funkcionářů za II. pololetí 2017 a  odměna správce webových stránek 

za rok 2017 

Navrženy ke schválení následující odměny funkcionářů MR: 

Předseda svazku – 6 000,- Kč, Účetní – 3 000,- Kč, správce webových stránek – 6 000,- Kč  
Hlasování:     Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
 

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

Soldátová 

Ministerstvo pro místní rozvoj – Program obnovy a rozvoje venkova 
Všem obcím byly dne 13.10.2017 rozeslány e-mailem podrobné informace o tomto 
programu.  
 
Žádosti je možné podávat do 15.1.2017. 
Dotační tituly: 

  DT1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
- oprávněný žadatel - obec, která v soutěží Vesnice roku získala ocenění Modrá, Bílá, 
Oranžová, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo Zlatá stuha nebo se 
umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole soutěže 
- dotace - do výše 80% z uznatelných nákladů 
- podporovány jsou akce na  obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, 
úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování zeleně, rekonstrukce a výstavba místních 
komunikací, stezek, VO, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce 

  DT2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci - Podpora 
vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí 
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, min. 100 000,- Kč, max. 400 000,- Kč 
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- podporovány jsou akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin. Na 
výběru, přípravě, případně realizaci se musí podílet generace dětí a mládeže. Akce musí být 
zaměřeny na: úpravu veřejných prostranství,  obnovu a zřizování veřejné zeleně, 
rekonstrukci nebo vybudování hřišť, cyklostezek, bruslařských drah, naučných stezek apod.   

  DT3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí 
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, max. 200 000,- Kč 
- podporovány jsou akce nadregionálního významu zaměřené na prezentaci úspěšných 
projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů 
zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podpora spolupráce a odborného vzdělávání 
zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova 

  DT4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel 
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, min. 40 000,- Kč, max. 300 000,- Kč 
- podporovány jsou akce zaměřené na obnovu sakrálních staveb v katastr. území obce, 
nejsou kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o kaple, kapličky, 
márnice, sochy, boží muka, kříže + úprava okolí max. do 5 m od dané sakrální stavby. 

  DT5 Podpora obnovy místních komunikací 
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel 
- dotace - do výše 50% z uznatelných nákladů, min. 200 000,-Kč, max. 1 000 000,- Kč 
- podporovány jsou akce zaměřené na obnovu (opravu, rekonstrukci) místních komunikací a 
jejich součástí, konkrétně na všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, přidružené a 
přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, 
nadjezdy, napojení na příslušnou pozemní komunikaci (je-li v majetku obce) a obnova 
kanalizace, propustků, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras atd. - pokud 
jsou nedílnou součástí obnovy dané komunikace 

  DT6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel 
- dotace - do výše 70% z uznatelných nákladů, min. 500 000,- Kč, max. 5 000 000,- Kč 
- podporovány jsou akce na jejichž výběru a přípravě, případně realizaci se musí podílet 
generace dětí a mládež. Jedná se zejména o rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování 
školních hřišť (multifunkční, víceúčelová hřiště, sportoviště apod.), které slouží pro hodiny 
tělesné výchovy nebo na rekonstrukci či modernizaci školních tělocvičen.  

  DT7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón 
- oprávněný žadatel - obec do 3 000 obyvatel, která je zařazena do daného programu 
usnesením vlády a má na svém KÚ strategickou průmyslovou zónu 
- podpořeny budou projekty schválené usnesením vlády a jsou uvedeny v příloze příslušného 
usnesení vlády 
 
 
Rok 2018 – Podprogram ,,Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – dotační 

titul ,,Územní plán“ 

Lhůta pro příjem žádostí končí 28. 12. 2017 ve 12.00 hodin. 

Dotace může být poskytnuta pouze obcím, které nemají žádný územní plán, nebo které mají 

územní plán obce či územní plán sídelního útvaru schválený před 1. 1. 2007.  



 

5 

 

Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80% skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč na jeden územní plán. 

Na financování tohoto dotačního titulu je ve státním rozpočtu pro rok 2018 vyčleněno 20 

miliónů korun. 

 

Ad 4 g. Diskuse 

Poradce – plnění úkolů z minulého jednání 

Poradce svazku zjistí u administrátora projektu Ing. Čáslavského časové souvislosti – 
rozhodnutí o udělení/neudělení dotace, popř. termín realizace. 
07/2017 podána žádost 

11/2017 budou oznámeno, zda žádost splnila formální náležitosti 

01/2018 předpoklad, udělena či neudělena dotace 

 

 

Poradce – Zákon č. 23/2017 Sb., týká se obcí a DSO 

K návrhu rozpočtu na rok 2018 musí obec, ale i mikroregion další údaje podle § 5 odst. 3 

zák. č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti                

                „(3) S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok veřejná instituce zveřejní informace o 
schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh 
rozpočtu (dále jen "předcházející rok"), a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za 
předcházející rok.“ 
  
Vyjádření k danému ustanovení:  
Mgr. Helena Peterová 
Ministerstvo financí ČR 
vrchní ministerský rada  
telefon:  +420 257 042 668 
 
Podle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. veřejná instituce s návrhem rozpočtu na rozpočtový 
rok zveřejní informaci o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který 
je předkládán návrh rozpočtu. Vzhledem k tomu, že podle § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, obec zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách 
do 30 dnů ode dne jeho schválení a tímto způsobem musí být schválený rozpočet 
zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok, lze, podle našeho 
právního názoru, povinnost zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 
předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu, považovat za splněnou odkazem 
na internetové stránky obce, kde je zveřejněn.  
  
Podle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. veřejná instituce s návrhem rozpočtu na rozpočtový 
rok zveřejní informaci o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok. 
Zákon nestanoví, v jakém rozsahu a v jakých podrobnostech má být zpracována zveřejněná 
informace o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok. Podle 
našeho právního názoru záleží výhradně na obci, v jakých podrobnostech předmětnou 
informaci zpracuje, resp. záleží výhradně na obci, zda zveřejní informaci o očekávaném 
plnění rozpočtu nebo o skutečném plnění rozpočtu do měsíce, ve kterém bude návrh 
rozpočtu zveřejňován.  
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D. Lampa - informace 

- Dne 23.10.2017 proběhlo přezkoumání hospodaření svazku – nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

- Dne 7.11.2017 od 14,00 hod. proběhne v obci Dřevěnice seminář MAS  

 – pro žadatele v opatření Bezpečná doprava a Podpora hasičů 

 

5. Závěr 

Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 18,50 hod. 

Příští řádná schůze se uskuteční dne 7.12.2017 od 15:00 hod. v obci Bozkov v 
Dřevěnce 
 
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím. 
   
Usnesení shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří: 
15/2017 schvaluje členy inventarizační komise 
16/2017 schvaluje odměny funkcionářů za II. pol. 2017 
 
 
Zapsala J. Lásková Soldátová 
 
Ověřil:            
 
                                                                       
..........................................................                  .......................................................... 
          Milan Klikar       Lukáš Nesvadba          


