
Zápis  ze shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří. 
v Benešově u Semil 14.února 2012 

 
 
Přítomni :         Benešov u Semil – D.Lampa ,          Bystrá nad Jizerou – Novotný Martin 

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

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

Nepřítomni: Libštát – Opočenský                                 
Hosté :  pí. Havlíčková, Ing. Lukeš  
 
Program: 
1. Zahájení   
2. Volba pracovních orgánů 
3. Způsob hlasování 
4. Návrh programu 

Ad. 4.1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012    
Ad. 4.2.  Petice pro MF – účtování    
Ad. 4.3.  Inventury majetku  
Ad. 4.4.  Předání podkladů k zaplacení příspěvků    
Ad. 4.5.  Příprava předání majetku obcím                                             
Ad. 4.6  Společný integrovaný projekt pro rok 2012                          
Ad. 4.7.  Seznámení s dotačními tituly – budou-li vyhlášeny ( Havlíčková ) 
Ad. 4.8.  Asfaltování – možnost společného odběru                           

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: Ing. Křapka Jaroslav, Svoboda Vladimír,  
  Zapisovatel:  Doubek Stanislav  
  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. Návrh rozpočtu na rok 32012 
 Předseda DSO přednesl návrh rozpočtu na rok 2012. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Starosta 
sdělil, že všechny obce odeslaly svůj podíl na IP a odevzdaly podklady 
Shromáždění zástupců schvaluje návrh rozpočtu 
Pro 12, proti 0, zdržel se 0 
  



Ad.4.2. Petice proti účtování 
Předseda seznámil přítomné s peticí proti způsobu účtování. Po projednání bylo dohodnuto, že každá 
obec vyjádří svůj názor samostatně. Dále pan Janata připomněl současný stav  v administrativě obcí, kdy 
obce jsou zahlcovány dotazníky, nutností připojit se k různým systémům hlášení pro jednotlivá 
ministerstva, organizace      a kraj. Požádal jednotlivé obce o sdělení, co je požadováno za úplně 
zbytečné. Celkovou situaci vnímá DSO jako likvidaci malých obcí po ekonomické stránce – nutnost 
nákupu programů, přijímání nových pracovníků atd. 
Shromáždění zástupců schvaluje a ukládá starostů obcí zaslat zprávu ohledně administrativy panu 
Janatovi do Košťálova. 
Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 
Ad.4.3. Inventarizace : 
Předseda DSO předložil ke schválení výsledky inventur. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly mezi 
účetním stavem a fyzickým stavem.       
Shromáždění zástupců schvaluje výsledky inventur 
 Pro 12, proti 0, zdržel se 0      
     
 Ad.4.4. Členské příspěvky  
 Předseda předložil jednotlivým zástupcům faktury k zaslání schválených příspěvků na rok 2012.   
 Celková částka pro je  ve výši 10 Kč. za 1 obyvatele  x počet obyvatel příslušné obce.        
 Shromáždění zástupců bere na vědomí. 
 
 Ad.4.5. Předání majetku obcím: 
 DSO měl ve své majetku informační tabule a stojany ze společního projektu Turistický informační   
 systém Horního Pojizeří. Po uplynutí pěti let je musí dle smlouvy uzavřené s krajem převést do  
 majetku jednotlivých obcí. Po projednání byl navržen převod formou darovací smlouvy. 
 Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh předání majetku formou darovací smlouvy bez výhrad. 
 Pro  12, proti 0, zdržel se 0 
      
Ad.4.6. Společný integrovaný systém: 
Shromáždění se po projednání shodlo na zpracování projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení za   
účelem snížení energetické náročnosti. 
Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh na Integrovaný projekt  - REKO Veřejného osvětlení bez  
výhrad. 
Pro  12, proti 0, zdržel se 0 
   
Ad.4.7. Seznámení s vyhlášenými projekty: 
Paní Havlíčková seznámila přítomné s vyhlášenými dotačními tituly a upozornila na včasnou     
informovanost o potřebách obcí z důvodu její pomoci při sestavování projektů a žádosti. 
Shromáždění zástupců bere na vědomí. 
 
Ad.4.8. Seznámení s možností společné objednávky: 
Obce se seznámily s možností podat hromadnou objednávku na dodávku služeb – oprava výtluků 
tryskovou metodou s použitím asfaltové emulze a kameniva. V případě odběru 11 a více souprav je cena 
cca o 20% nižší než při odběru jedné soupravy. Nabídka firmy Silteko Lázně Bělohrad.  
Po projednání se obce rozhodly jít cestou samostatných objednávek u svých vyzkoušených dodavatelů. 
Shromáždění zástupců bere na vědomí nabídku firmy Silteko. 
 
6. Diskuse:  
v diskusi byly projednány poznatky a zkušenosti s novými formami hlášení, předány informace z jednání 
Spolku POV a dalších organizací, které zastupují malé obce. K tomuto bodu nebylo přijato žádné 
usnesení. 
 
 
 
 
 



 
7. Usnesení: 
 
č.1 /2012: Shromáždění  zástupců schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2012 

Pro 12, proti 0, zdržel se 0    
č.2/2012: Shromáždění zástupců schvaluje a ukládá starostů obcí zaslat zprávu ohledně administrativy 

panu Janatovi do Košťálova. 
Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

č.3/2012:  Shromáždění zástupců schvaluje výsledky inventur. 
Pro 12, proti 0, zdržel se 0          

č.4/2012: Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh předání majetku formou darovací smlouvy bez 
výhrad. 
Pro  12, proti 0, zdržel se 0 

č.5/2012: Shromáždění zástupců schvaluje návrh na Integrovaný projekt  - REKO Veřejného osvětlení 
bez výhrad. 
Pro  12, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 
8. Závěr:  
 
Příští schůzka je 13.3.2012 ve Škodějově Pod Lípou od 15.00 hodin 
 
Jednání skončilo v 17.45, zapsal: Doubek Stanislav 
 
Ověřil: Ing. Křapka Jaroslav 
 
           Svoboda Valdimír 
                                                                                                                  
 
                                                                                                                    Dalibor Lampa  
                                                                                                                    předseda DSO 
 


