
Zápis  ze shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří. 
v Bozkově dne 20.září 2011 

 
 
Přítomni : Benešov u Semil – D. Lampa  Bystrá nad Jizerou – J. Sobolíková 

Příkrý – L. Novák   Bozkov – S.Doubek, K. Čermák  
Slaná – V. Schovánek   Háje nad Jizerou – J. Křapka 
 Jesenný – P. Hlůže   Bělá – V. Svoboda 

  Stružinec – M. Klikar    Roztoky – M. Babec 
Roprachtice – p. Farská,   Košťálov – Janata 
        

Nepřítomni: Libštát – Opočenský  
Hosté :  pí. Havlíčková, Ing. Lukeš  
 
Program: 
1. Zahájení   
2. Volba pracovních orgánů 
3. Způsob hlasování 
4. Schválení programu 
5. Projednání jednotlivých bodů 
6. Diskuze 
7. Usnesení 
8. Závěr 
 
1. Zahájení: 

Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 12 přítomných zástupců je shromáždění 
usnášeníschopné. 

 
2.Volba orgánů:  
   ověřovatelé S.Doubek, J.Křapka  
   zapisovatel:  Karel Čermák  
   Pro  12, proti 0, zdržel se 0  
  
3. Způsob hlasování: 
   Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném  bodu  následně po jeho projednání 
   Pro  12, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Schválení programu        
   Hlasováno pro předložený program: 
  Pro  12, proti 0, zdržel se 0  

   
5. Projednání jednotlivých bodů: 
 

Ad. 4.1. Stav prací v Integrovaném projektu 
 Starosta sdělil, že všechny obce odeslaly svůj podíl na IP a odevzdaly podklady 
Shromáždění tuto zprávu vzalo na vědomí. 

  
Ad.4.2. IP pro rok 2012 
Starosta upozornil na nutnost promyslet si a připravit podklady pro případnou akci IP v roce 2012 
Shromáždění tuto zprávu vzalo na vědomí. 
 
Ad.4.3. Směrnice MR k Inventarizaci , složení komisí : 
Seznámení s novými Inventarizačními Směrnicemi, plánem inventur a složení inventarizačních komisí.  
Ústřední inventarizační komise:                 
Předseda   -   Vladimír Svoboda, člen -  Vlastimil Schovánek,, Mgr. Jana Sobolíková. 
Inventarizační komise fyzických inventur:   
Předseda   -  Mgr. Petr Hlůže ,  člen - Dalibor Lampa, Milan Klikar. 

      Inventarizační dokladová komise.  
Předseda – Ing. Jaroslav Křapka, člen – Dana Novotná, Miroslav Babec 

       
      Shromáždění zástupců schvaluje směrnice, plán inventur a složení komisí. 



       
     Ad.4.4. Členské příspěvky  
     Výše členských příspěvků pro rok 2012 byla navržena ve výši roku 2011, to je 10,- Kč za 1 osobu členské obce 
     Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh bez výhrad. 
 
     Ad.4.5. Odměny funkcionářů 
    Odměny funkcionářů budou vyplaceny za II. pololetí 2011 ve výši ½ roční částky. 
    Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh bez výhrad. 
    Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
      
 
    Ad.4.5. Účast na kulturní akci 
  Jilemnické Krakonošovy letní podvečery jsou letos již bez dotací a tak si musí účinkující financovat náklady sami.  
   Shromáždění zástupců zamítlo tento návrh následovně. 
   Pro 2, proti 10, zdržel se 0 
 
6. Diskuze 
• Paní Havlíčková seznámila přítomné s možnostmi čerpání dotací z krajského POV. Také se zmínila o možnosti 

čerpání dotací pro neziskové organizace. Ty mohou také zažádat o dotaci na MMR. 
      Je třeba vypsat prioritní potřeby obcí a zaslat je na její e-mail. Z tohoto seznamu bude možno určit,   
      o které dotační tituly se budeme ucházet. 
• Pan Lukeš přiblížil potřeby a způsob inventarizace majetku a projekty cestovního ruchu pro Český ráj. 
• Také sdělil svoji novou adresu: lukes@benesovusemil.cz 
• S.Doubek - Bozkov -  byl vznesen návrh, aby významnější obecní akce byly prezentací kultury v MR a byly na 

ně zvány i ostatní obce MR.  
 

 
7. Usnesení : 
 

     č. 8/2011: Shromáždění zástupců schvaluje Směrnice k inventarizaci majetku MR  
                       Pro  12, proti 0, zdržel se 0 
    č. 9/2011:   Shromáždění zástupců schvaluje složení inventarizačních komisí 
                       Pro  12, proti 0, zdržel se 0 
č.10/2011:  Shromáždění zástupců schvaluje výši členského příspěvku na rok 2012 ve výši  10 Kč za obyvatele 

členské obce. 
                       Pro  12, proti 0, zdržel se 0 
    č.11/2011:  Shromáždění zástupců neschvaluje zapojení MR Pojizeří do akce Krakonošovy podvečery. 
                       Pro neúčast  10, pro účast  2, zdržel se 0 
č.12/2011:  Shromáždění zástupců schvaluje odměny funkcionářům Mikroregionu Pojizeří za II. pololetí 2011 

ve výši 6000 Kč předseda MR, 3000 Kč tajemník a 3000 Kč účetní 
                      Pro  12, proti 0, zdržel se 0 
 

8. Závěr:  
 
 Datum příští schůzky určí starosta MR dle aktuální potřeby 
 
 Jednání skončilo v 16.45 hodin, zapsal: Karel Čermák 
                                                                                                                  
 
                                                                                                                    Dalibor Lampa  
                                                                                                                    předseda DSO 


