Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří,
které se konalo v obci Slaná dne 13.2.2018
Přítomni

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

Háje nad Jizerou – Křapka
Roprachtice - Dobrý
Jesenný – Hlůže
Bozkov - Doubek
Slaná - Pěničková
Libštát - Janata
Bělá - Mihulková

Hosté:

Jarmila Lásková Soldátová, Mgr. Petr Sádek

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Způsob hlasování
4. Návrh programu jednání
- a)
Informace o MAP – Mgr. Petr Sádek
- b)
Schválení termínu platby ročního členského příspěvku v roce 2018
- c)
Schválení rozpočtu svazku na rok 2018
- d)
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021
- e)
Udělená dotace na nákup kompostérů ze SFŽP
- f)
Poradenská činnost 2018 – uzavření příkazní smlouvy
- g)
Výběrové řízení GDPR
- h)
Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková Soldátová
- i)
Schválení podání žádosti z POV Libereckého kraje za svazek
- j)
Inventarizace majetku za rok 2017
- k)
Informace od hosta – David Pražák
- l)
Diskuse
5. Závěr
Došlo k vypuštění bodu k) ) Informace od hosta – David Pražák, kterému bude zaslána
pozvánka na další zasedání
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
1. Zahájení:
Zasedání zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 13 přítomných
zástupců členských obcí je shromáždění zástupců Mikroregion Pojizeří usnášeníschopné.
2. Volba orgánů:
Ověřovatelé: Alena Mihulková, Pavel Janata
Zapisovatel: J. Lásková Soldátová
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
3. Způsob hlasování:
Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho projednání.
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Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
4. Program jednání
Ad. 4. a) Informace o MAP – Mgr. Petr Sádek, MAS Brána do Českého ráje
Mgr. Sádek informoval obce o postupu prací na MAP Semilsko I. Informoval je dále o
přípravách na podání žádosti na MAP II.
Mikroregion Pojizeří nemá zájem o realizaci projektu MAP Semilsko II a nemá námitek proti
tomu, aby realizátorem byla MAS Brána do Českého ráje z.s., která tak bude navazovat na
MAP I.
Ad. 4. b) Schválení termínu platby ročního členského příspěvku v roce 2018
Shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří schválilo výši členského příspěvku na rok 2018.
Dle platných Stanov, čl. XV. Termín platby je termín platby navržen do 30.4. 2018.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
Paní Novotná, účetní mikroregionu, zašle obcím zúčtovací dopis.
Ad. 4. c) Schválení rozpočtu svazku na rok 2018
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí byl návrh rozpočtu mikroregionu
vyvěšen po dobu 15 dnů před zahájením projednávání na úředních deskách členských obcí.
Rozpočet je vyrovnaný - příjmy 266 510,00 Kč, a výdaje 266 510,00 Kč.
Dále byly na úřední desce svazku vyvěšeny dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové
odpovědnosti informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na
který je předkládán návrh rozpočtu a o skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.
Členské obce stvrdily vyvěšení návrhu rozpočtu formou čestného prohlášení.
Žádné připomínky z řad členských obcí či občanů k předloženému návrhu nebyly vzneseny.
Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v platných Stanovách, je možné
přistoupit ke schválení schodkového rozpočtu na rok 2018.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
Schválený rozpočet je přílohou zápisu.
ÚKOLY: Předseda svazku zajistí zveřejnění schváleného rozpočtu na webových stránkách
svazku do 30 dnů od schválení a poradkyně zašle členským obcím informace ke zveřejnění
na úřední desce o schváleném rozpočtu. Doklad musí být vyvěšen do schválení rozpočtu na
další kalendářní rok ,tj. do 30.3.2019.
Ad. 4. d) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl projednán na minulém
zasedání a byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí a mikroregionu.
Členské obce stvrdily vyvěšení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu formou čestného
prohlášení.
Ke střednědobému výhledu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
Schválený střednědobý výhled rozpočtu je přílohou zápisu.
ÚKOLY: Předseda svazku zajistí zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu
na webových stránkách svazku do 30 dnů od schválení a poradkyně zašle členským obcím
informace ke zveřejnění na úřední desce o schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu.
Doklad musí být vyvěšen do schválení střednědobého výhledu rozpočtu na další kalendářní
rok í ,tj. do 30.3.2019.
Ad. 4 e) Udělená dotace na nákup kompostérů ze SFŽP
Dotace z OPŽP na projekt Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Pojizeří, reg.č.
CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005556 byla schválena.
Projektu se účastní obce Košťálov, Slaná, Bystrá nad Jizerou, Benešov u Semil a Háje nad
Jizerou.
Nyní je nutné přistoupit k zajištění výběrového řízení na nákup kompostérů, které zpracuje
společnost 1FSL s.r.o. za částku 25000,- Kč. Tato částka je součástí žádosti o dotaci a bude
z ní kryto 80% dotací.
Obce zvolily společnosti, které budou dle Metodiky pro zadávání v OPŽP 2014-2020
osloveny.
Termín otevírání obálek je navržen dne 15.3.2018 od 8,30 hod. s tím, že členy hodnotící
komise budou přítomní zástupci obcí, které participují na projektu.
Předseda mikroregionu je pověřen podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na
základě výsledku hodnocení provedeném hodnotící komisí.
Uzavření Kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, který bude vybrán hodnotící komisí
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Ad. 4 f) Poradenská činnost 2018 – uzavření příkazní smlouvy
Jarmila Lásková Soldátová předložila návrh příkazní smlouvy na poradenskou činnost.
Obsah:
A/ běžná administrativní a dokumentační činnost související s chodem mikroregionu
87000,- Kč
B/ příprava a zpracování podkladů na jednu akci mikroregionu z Programu obnovy venkova
Libereckého kraje, podání žádosti o dotaci, v případě získání podpory její administraci a
závěrečné vyhodnocení.
40 000,- z toho 6000,- za podání žádosti
Členské obce nemají výhrady k předloženému návrhu.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
ÚKOLY: Poradce zajistí zveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv.
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Ad. 4 g) Výběrové řízení GDPR
Výběrové řízení bylo vypsáno, osloveny byly zvolené firmy v uzavřené výzvě, termín
doručení nabídek do 1.3.2018 do 9,00 hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční
v Benešově u Semil.
Hodnotící komise: Dalibor Lampa, Milan Havlík, Václav Dobrý.
Ad. 4 h) Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková
Soldátová
Ministerstvo obrany – Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby
http://www.veterani.army.cz/pece-o-valecne-hroby
Průběžná výzva, žádosti doručené do 31. ledna jsou posuzovány v daném roce
Min. výše dotace je 50,0 tis. Kč, 80% na stavební část
Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovány v rámci programu ISPROFIN č.
107 190 "Zachování a obnova historických hodnot". Realizace programu byla zahájena 1.
dubna 2011.
Možnost poskytnutí dotace se vztahuje na všechny válečné hroby, které jsou evidovány
jako válečné hroby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 4 odst. 1 zák. č.
122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu a pokud není znám, vlastníkem nemovitosti,
na které je válečný hrob umístěn.
Ministerstvo zemědělství – č. 129 660 - Dotace na údržbu a obnovu kulturních a
venkovských prvků pro rok 2018
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnicha-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/
Po 5 dnech je ukončen příjem z důvodu vyčerpání alokace!
Ad. 4 i) Schválení podání žádosti z POV Libereckého kraje za svazek
Název projektu: Oprava veřejného osvětlení v MR POJIZEŘÍ
Celkový náklad: 1 897 740,- Kč
Požadovaná dotace bude požadována ve výši 50%: 948 870,- Kč
Předmětem žádosti je oprava veřejného osvětlení v obcích Bělá, Bozkov, Bystrá nad Jizerou,
Háje nad Jizerou, Jesenný, Libštát, Příkrý, Roztoky u Semil, Slaná
Bělá
- výměna 15 ks sloupů VO a 15 ks svítidel VO
Bozkov
- výměna 10 ks sloupů VO a 16 ks svítidel VO včetně výměny vedení VO
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Bystrá nad Jizerou
- výměna 2 ks sloupů VO a 27 svítidel VO
Háje nad Jizerou
- výměna 7 ks sloupů VO, 5 ks svítidel VO a 2 ks rozvaděčů VO včetně výměny vedení VO
Jesenný
- výměna 4 ks sloupů VO a 9 ks svítidel VO včetně výměny vedení VO
Libštát
- výměna 7 ks sloupů VO a 7 ks svítidel VO
Příkrý
- výměna 10 ks sloupů VO a 17 ks svítidel včetně výměny vodičů za samonosný kabel
Roztoky u Semil
- výměna 9 ks sloupů VO (z toho tři sloupy nosné - bez svítidel) a 6 ks svítidel VO
Slaná
- výměna 5 ks sloupů VO a 10 ks svítidel VO včetně výměny vedení VONa zasedání si
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
ÚKOLY: Poradce zajistí podání žádosti o dotaci v uvedeném rozsahu.
Ad. 4 j) Inventarizace majetku za rok 2017
Inventarizační komise ve složení
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
provedla dokladovou a fyzickou inventarizaci za rok 2017.
Členským obcím byla předložena inventarizační zpráva s výsledkem, že nebyly zjištěny
nedostatky.
Ad 4 l) Diskuse
Libštát – obnova kostelní hodin – pan starosta shání vhodný finanční nástroj
Stružinec – připravuje odbahnění rybníka
Bělá – zvažuje nákup kulturního domu, který vlastní soukromá oso
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5. Závěr
Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 17,15 hod.
Příští řádná schůze se uskuteční dne 19. dubna 2018 od 15:00 hod.
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím.
Usnesení shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří:
1/2018
schvaluje termín platby ročního členského příspěvku do 30.4.2018
2/2018
schvaluje vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Pojizeří na rok 2018
3/2018
schvaluje střednědobý výhledu rozpočtu 2019 – 2021 Mikroregionu Pojizeří
4/2018
schvaluje uzavření Kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na nákup
kompostérů, který bude vybrán hodnotící komisí
5/2018
schvaluje uzavření příkazní smlouvu na poradenskou činnost v roce 2018
6/2018
podání žádosti o dotaci ve výši 948 870,- Kč na akci ,,Oprava veřejného
osvětlení v MR POJIZEŘÍ. Vlastní podíl bude činit min. 50% tj. 948 870,- Kč

Zapsala J. Lásková Soldátová
Ověřil:

..........................................................
Alena Mihulková

..........................................................
Pavel Janata
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