Zápis ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří,
které se konalo v obci Benešov u Semil dne 19.4.2018
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
Bozkov - Doubek
Slaná - Pěničková
Libštát - Janata
Bělá - Mihulková

Omluveni:

Jesenný – Hlůže

Hosté:

Jarmila Lásková Soldátová, David Pražák

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Způsob hlasování
4. Návrh programu jednání
- a)
Informace od společnosti LAMBERGA s.r.o. – Ing. Petra Macháčková
- b)
Schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
- c)
Udělená dotace na nákup kompostérů ze SFŽP - výsledek výběrového řízení –
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, uzavření
veřejnoprávních smluv s obcemi, uzavření smluv o výpůjčkách s občany,
uzavření smlouvy na administraci dotace
- d)
GDPR – výsledek výběrového řízení, postup prací
- e)
Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková Soldátová
- f)
Příprava výjezdního zasedání
- g)
Výsledek přezkoumání hospodaření svazku
- h)
Informace od hosta – David Pražák
- i)
Žádost z POV Libereckého kraje
- j)
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: Jaroslav Křapka, Libor Novák
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)
Informace od společnosti LAMBERGA s.r.o. – Ing. Petra Macháčková
Paní Ing. Petra Macháčková se na jednání mikroregionu nedostavila.
Ad. 4. b) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření, které reaguje na příjem od členských
obcí (Benešov u Semil, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou, Slaná, Košťálov) na zajištění
vlastních prostředků mikroregionu na financování kompostérů, a to na základě
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Hlasování:

Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Ad. 4. c) Udělená dotace na nákup kompostérů ze SFŽP - výsledek výběrového řízení
– schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, uzavření veřejnoprávních
smluv s obcemi, uzavření smluv o výpůjčkách s občany, uzavření smlouvy na
administraci dotace
•

výsledek výběrového řízení – schválení uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem
Dne 15. března 2018 proběhlo v Benešově u Semil otevírání obálek na veřejnou
zakázku ,,Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Pojizeří“. Do sídla zadavatele
byly v požadovaném termínu doručeny 2 nabídky:
1.pořadí
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou
včetně DPH předložil účastník:
Obchodní firma: JRK Česká republika s.r.o.
Adresa sídla/ místa podnikání: Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 24853640
Nabídková cena včetně DPH uvedená v kupní smlouvě: 2 056 274,- Kč
Oproti podané žádosti o dotaci došlo ke snížení nákladů cca o 50 tis.
2.pořadí
Obchodní firma: MEVA-TEC s.r.o.
Adresa sídla/ místa podnikání: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 62742051
Nabídková cena včetně DPH uvedená v kupní smlouvě: 2 149 177,80 Kč

Předseda svazku uzavře s vybraným dodavatelem JRK Česká republika s.r.o. kupní smlouvu
na nákup kompostérů.
Uzavření kupní smlouvy na nákup kompostérů v rámci akce: ,,Předcházení vzniku odpadů
v Mikroregionu Pojizeří“.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0
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• uzavření veřejnoprávní smluv s obcemi
Zúčastněným obcím byla zaslána žádost o poskytnutí individuální dotace na zajištění
vlastních zdrojů mikroregionu na nákup kompostérů, po schválení v ZO jednotlivých
členských obcí bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Po obdržení dotace
z OPŽP bude provedeno vyúčtování veřejnoprávních smluv.
ÚKOLY: Členské obce zveřejní veřejnoprávní smlouvy na svých úředních deskách a svazek
obcí je zveřejní v registru smluv.
• Uzavření smluv o výpůjčkách s občany
S občany zúčastněných obcí budou uzavřeny smlouvy o výpůjčce a následném
darování kompostérů.
ÚKOLY: Poradkyně zašle obcím vzor smlouvy a členské obce si ji doplní.
Z důvodu značného objemu Smluv o výpůjčce a následném darování s jednotlivými
výpůjčiteli budou k podpisu uvedených smluv pověřeni starostové členských obcí, v jejichž
obci se dodávka realizuje. K pověření nejsou žádné výhrady.
Členské obce navrhují statutárnímu zástupci Mikroregionu Pojizeří Dalibor Lampa zmocnit
za účelem podpisu Smluv o výpůjčce a následném darování domácích zahradních
kompostérů s jednotlivými výpůjčiteli v rámci správního území obce Slaná starostku Ivetu
Pěničkovou, v rámci správního území obce Košťálov místostarostu Milana Havlíka, v rámci
správního území obce Háje nad Jizerou starostu Ing. Jaroslava Křapku a v rámci správního
území obce Bystrá nad Jizerou pana starostu Lukáše Nesvadbu.
Hlasování:

Pro 12, proti 0, zdržel se 0

• Uzavření smlouvy na administraci dotace
Smlouva na administraci dotace (průběžná hlášení, zajištění žádosti o platbu, zprávy
v průběhu 5 leté doby udržitelnosti) je předložena k uzavření s Ing. Čáslavským v celkové
výši 20 000,- Kč včetně DPH.
Hlasování:

Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Ad. 4. d) GDPR – výsledek výběrového řízení, postup prací
Dne 1.3.2018 proběhlo v Benešově u Semil otevírání obálek výběrového řízení na GDPR. Do
sídla centrálního zadavatele byly doručeny 3 nabídky.
Výsledek výběrového řízení:
1.pořadí
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil:
Obchodní firma: RS SEMILY, s.r.o.
Adresa sídla/ místa podnikání: Tyršova 457, 513 01 Semily
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 27463753
Nabídková cena za část a): 296 450,- Kč včetně DPH
Nabídková cena za část b): 775 040,- Kč včetně DPH
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Nabídková cena celkem za části a) a b) 1 071 490,- Kč včetně DPH
2.pořadí
Obchodní firma: Holubová advokáti s.r.o.
Adresa sídla/ místa podnikání: Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8 - Karlín
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 24686720
Nabídková cena za část a): 348 480,- Kč včetně DPH
Nabídková cena za část b): 1 173 216,- Kč včetně DPH
Nabídková cena celkem za části a) a b) 1 521 696,- Kč včetně DPH
3.pořadí
Identifikační údaje účastníka:
Obchodní firma: BDO Advisory s.r.o.
Adresa sídla/ místa podnikání: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 27244784
Nabídková cena za část a): 340 010,- Kč včetně DPH
Nabídková cena za část b): 1 190 640,- Kč včetně DPH
Nabídková cena celkem za části a) a b) 1 530 650,- Kč včetně DPH
Smlouvy o poskytnutí služeb mezi jednotlivými zadavateli a vybraným dodavatelem již byly
uzavřeny. Smlouva nebyla uzavřena pouze s centrálním zadavatelem MIKROREGION
POJIZEŘÍ.
Ad. 4 e) Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková
Soldátová
Operační program Zaměstnanost – výzva č. 080
https://www.esfcr.cz/vyzva-080-opz

budou podporovány tyto aktivity:
• Podpora řízení kvality
•Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů
•Podpora procesního řízení v organizaci
•Nástroje komunikace s veřejností
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 6. 2018, 16:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24 měsíců
Min. výše celkových způsobilých nákladů 1,0 mil. Kč
Dotace 85%
Ad. 4 f) Příprava výjezdního zasedání
Výjezdní zasedání se na základě dohody členských obcí neuskuteční.
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Ad. 4 g) Výsledek přezkoumání hospodaření svazku
Dne 26.3.2018 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření svazku, ze kterého byla zpracována
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Závěr: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ad. 4 h) Informace od hosta – David Pražák
David Pražák se stal poslancem České republiky za hnutí ANO.
Informace:
Spolky (včelaři, myslivci) nepodávají v daném regionu dotace na pořádání kulturních akcí na
Liberecký kraj
Střet zájmů starostů – „mírná“ novela, která nevyřešila všechny sporné otázky
Členské obce přednesly své dílčí územní potřeby a shodly se na dvou zásadních tématech:
1. větší podpora na obnovu komunikací (místních a účelových) v obcím napříč všemi
poskytovateli (LBC kraj, MMR)
2. revize (oprava) dokumentu PRVKÚK hrazená z prostředků Libereckého kraje
Ad. 4 i) Žádost z POV Libereckého kraje
Název projektu: Oprava veřejného osvětlení v MR POJIZEŘÍ
Celkový náklad: 1 897 740,- Kč
Navržená dotace ve výši 50%: 948 870,- Kč, zastupitelstvo Libereckého kraje bude udělení
dotace schvalovat 31.5.2018
Předmětem žádosti byla 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
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
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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 VO
ÚKOLY: Členské obce zašlou poradkyni bližší popis plnění včetně rozpočtů a návrh
dodavatelů k oslovení do 18.5.2018. Poradkyně zajistí výběrové řízení na dodavatelé.
Ad. 4 j) Diskuse
Libštát – zda je možnost získat dotaci na opravu vodní nádrže, která se používá jako
„koupaliště“
Poradkyně pošle žádost na MZe a MŽP, zda je podpora možná.
5. Závěr
Schůzi ukončil předseda mikroregionu v 16,55 hod.
Příští řádná schůze se uskuteční dne 7.6.2018 od 15:00 hod., místo konání bude
upřesněno v pozvánce.
Pozvánka bude zaslána všem členským obcím.
Usnesení shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří:
7/2018
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018
8/2018
schvaluje uzavření kupní smlouvy s dodavatelem kompostérů JRK Česká
republika s.r.o., IČ: 24853640
9/2018
schvaluje zmocnit za účelem podpisu Smluv o výpůjčce a následném darování
domácích zahradních kompostérů s jednotlivými výpůjčiteli v rámci správního
území obce Slaná starostku Ivetu Pěničkovou, v rámci správního území obce
Košťálov místostarostu Milana Havlíka, v rámci správního území obce Háje nad
Jizerou starostu Ing. Jaroslava Křapku a v rámci správního území obce Bystrá
nad Jizerou pana starostu Lukáše Nesvadbu.
10/2018
schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Čáslavským na administraci dotace:
,,Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Pojizeří“.

Zapsala J. Lásková Soldátová
Ověřil:

..........................................................
Jaroslav Křapka

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