ZÁPIS
z veřejného zasedání č.2/2011 členské schůze DSO Mikroregionu
Jizera konané
dne 7.4. 2011 od 17,00 hod. v restauraci
„V Chaloupkách“ v Obci Svijanský Újezd
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byly schváleni Ing.
Martin Beksa a Blahoslav Kratochvíl.
Program:
1/ Informace občanského sdružení Spokojený domov - pečovatelská služba, osobní asistence
pro klienty Libereckého kraje
2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
3/ Akce: Obnova místních komunikací a zeleně v Mikroregionu Jizera (úhrada úroků
z úvěru, reklamační řízení)
4/ Příprava na podání žádostí z PRV v 11/2011 (prostřednictvím MAS Turnovsko a Sdružení
Český ráj)
5/ Rozpočtové opatření č. 1/2011
6/ Došlá pošta
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ Závěr
Program byl doplněn o bod:
Podání žádosti o dotaci na protidrogovou prevenci v obcí MR
Program zasedání byl schválen 14 hlasy.
1/ Informace občanského sdružení Spokojený domov - pečovatelská služba, osobní
asistence pro klienty Libereckého kraje
Informace podaly: Kamila Sedláková a Marie Kočová
Poskytují služby klientům na území MR Jizera – osobní asistence, pečovatelská služba,
odlehčovací služba
- byla získána dotace na tyto služby
- je nutná částečná spoluúčast obce- cca 700,- Kč měsíčně , lze domluvit individuálně
- Financování se skládá na jednoho klienta: cca 100,- Kč za hod hradí klient/ 700,- Kč
měsíčně obec/dotace
- poskytovaná péče od 6,00 – 22,00 hod. ,lze sjednat i jinak
zástupci občanského sdružení žádají o předání informací potencionálním klientům nebo jejich
příbuzným v jednotlivých obcích
tel.č. 774 341 170 nebo 773 565 341
2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
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a) Návrhu rozpočtu MR Jizera na rok 2010 nedodala obec Soběslavice
b)Paní Francová vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
- splněno
c) Do příštího zasedání obce ještě jednou zváží požadované náklady na podání žádostí z PRV
v 11/2011 a nahlásí konečnou požadovanou částku poradci. Dle zaslaného rozdělení dotace se
jedná o částky bez DPH,tj. o 80% z celkové částky.
- nahlásila pouze Obec Radimovice
3/ Akce: Obnova místních komunikací a zeleně v Mikroregionu Jizera (úhrada úroků
z úvěru, reklamační řízení)
Bylo dořešeno financování s Obcí Kobyly, finanční prostředky byly převedeny na obce.
Úroky a poplatky z úvěru ve výši 6 024 190,- Kč čerpaného v 09/2010 činily do 12/2010
18 505,22 Kč
Rozpočítání úroků na obce:
Výše úvěru
%
výše úhrady úroků a poplatků
Radimovice
1 992 956,12
33,0
6 106,72
Sychrov
1 222 532,10
20,3
3 756,56
Kobyly
2 511 203,00
41,7
7 716,68
Mikroregion
297 498,78
5,0
925,26
Celkem
6 024 190,00
100,0 %
18 505,22 Kč
Během zimních měsíců se objevily vady na díle financovaném z PRV.
Vady nahlásila Obec Radimovice:
• u 12 ks laviček se na různých částech dřevěných výplní odloupala barva u 1 ks lavičky je
porušen 1 ks dřevěné výplně v místě, kde je výplň přišroubována k lavičce
• v délce cca 20 m se propadá část komunikace podél nově vybudovaného chodníku a
zároveň je porušena spára v komunikaci
Další vady díla na komunikacích nahlásí obce nejpozději do 15.4.2011. Do 19.4.2011 bude
uplatněna reklamace díla u dodavatele COLAS a.s.
4/ Příprava na podání žádostí z PRV v 11/2011 (prostřednictvím MAS Turnovsko a
Sdružení Český ráj)
Doručen požadavek Radimovi, které ho upraví na 687 500,- Kč bez DPH
Chodník v obci Radimovice II
Připravenost: Projektová dokumentace,Vydaná ohláška stavebních prací ,Výkaz výměr (od
projektanta)
Finanční náklady dle rozpočtu z PD:1 943 404,- Kč bez DPH
Aktivity projektu:
výstavba chodníku, přemístění 1 ks veřejného osvětlení, výsadba 3 ks stromů, dodávka a
montáž autobusové zastávky
ÚKOLY: Obec Radimovice nahlásí předpokládané ceny k jednotlivým aktivitám včetně
stanovení pořadí důležitosti.
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Budou podány 2 žádosti:
1/ prostřednictvím MAS Turnovsko – 2 500 000,- Kč bez DPH.
Žadatelé: Čtveřín
celkový objem
1 620 tis. Kč, - chodník, komunikace
Lažany
190 tis Kč – komunikace, zeleň
Žďárek
zeleň
200 tis. Kč,
Soběslavice
technika
100 tis. Kč
Svijany
VO + info. panel
300 tis. Kč
Zpracování projektu
10 000,- Kč do projektu, zbytek dle smlouvy
Průměrný počet obyvatel je 246,8
2/ prostřednictvím Sdružení Český ráj - 5 000 000,- Kč bez DPH
Žadatelé: Soběslavice
zeleň
Žďárek
MK
Sychrov
technika, zeleň, rek. VO
Sv. Újezd
MK, mobiliář, zeleň

10 tis. Kč
500 tis. Kč
575 tis. Kč
1 165 tis. Kč

Zbytek peněz je rozdělen mezi 4 obce takto, plnění dle výběru obcí
Kobyly
687 500,- Kč
Svijany
687 500,- Kč
Vlastibořice
687 500,- Kč
Radimovice
687 500,- Kč
Průměrný počet obyvatel 247,3
ÚKOLY. Obce nahlásí do 30.5.2011 poradci, co budou konkrétně za přidělené finanční zdroje
realizovat – musí se vždy jednat o samotný funkční celek. Je nutné mít k žádosti o dotaci
připravená pravomocná stavební povolení či územní souhlasy nebo ze stavebního úřadu
potvrzení, že na danou akci, která bude přesně popsána, není vyžadováno žádné opatření
stavebního úřadu. Prosím zajistit povolení i na výsadbu zeleně. Netýká se nákupu techniky.
5/ Rozpočtové opatření č. 1/2011
Členským obcí bylo předloženo rozpočtové opatření v příjmech a ve výdajích ve výši
505 181,14 Kč. Jedna se o příspěvky na doplatek úvěru, úroků a poplatků bance, dále o
vypořádání dotace mezi obcemi a vrácení přeplatku obcím.
Členské obce nemají výhrady k rozpočtovému opatření.
6/ Došlá pošta
žádná
7/ Diskuse
Poradce – vrácení nákladů za poradenskou činnost
Obce Pěnčín a Svijanský Újezd požádaly předsedu svazku o vrácení části nákladů ve výši
148 482,18 Kč a 141 327,00 Kč. Členské obce po předneseném odůvodnění nemají výhrady
k převodu.
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Ing. Bičík – získávání dotací pro obce do 500 obyv.
Starosta obce požádal o možnost podat prostřednictvím mikroregionu integrovaný projektu pro
obce nad 500 obyv. např. z ROP. Poradkyní bylo vysvětleno, že z ROP je vhodnější, aby
podávala žádost jednotlivá obec, protože žádosti se nehodnotí pouze přesně stanovenými
Pravidly.
Je možné podat prostřednictví MR Jizera, např. žádost z MMR na spolupráci , na společné akce
dětí, ze SFŽP na výsadbu zeleně v obcích, atd.
Ing. Lelek – opravy komunikací – asfaltových povrchů technologií SILKOT
www.dipos.cz
dopis@dipos.cz
přibližná cena 500,- Kč/ m2+ DPH
tel.č. 725 537 670, 606 904 796
informace o obnově veřejného osvětlení – LED svítidla
Ing. Rys – informace obecní o akci: Rozezvoňte naše zvony
P.Červa- spolupráce s obcemi při administraci rušení trvalého pobytu občanů
- paní Kvapilová, Sychrov prověří, zda by to mohli pro obec Kobyly zajišťovat
Ing. Beksa – stav krajských komunikací
Opakovaně poukazuje na neutěšený stav krajských komunikací včetně údržby příkopů.
ÚKOLY: Poradce pozve na příští zasedání ředitele KSS Libereckého kraje.
Podání žádosti o dotaci na protidrogovou prevenci v obcí MR
Členské obce nemají výhrady k podání žádosti o dotaci ve výši 27 380,- Kč na Město Turnov na
financování protidrogové prevence v MR Jizera
8/ Usnesení
Účast 14 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 1/2011
( 14 hlasů ano )
b) převedení částky 148 482,18 Kč obci Pěnčín a 141 327,00 Kč obci Svijanský Újezd
z účtu MR
(14 hlasů ano)
c) podání žádosti o dotaci na protidrogovou prevenci v obcích mikroregionu ( 14 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- reklamační řízení ve věci odstranění skrytých vad díla na akci: Obnova místních
komunikací a zeleně v Mikroregionu Jizera
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod programu
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……………………..

….………………….

.…………………

Ing. Martin Beksa
ověřovatel

Blahoslav Kratochvíl
ověřovatel

Ing. Petr Lelek
předseda

9/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 17,40 hod.
Další členská schůze MR Jizera se uskuteční dne 16. června 2011 od 17,00 hod. ve Čtveříně
na OÚ.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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