ZÁPIS
z veřejného zasedání č.3/2011 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 16.6. 2011 od 17,00 hod. na obecním úřadě v Obci Čtveřín
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byly schváleni Blahoslav
Kratochvíl a Dalibor Oplt.
Program:
1/ Informace o údržbě krajských komunikací
2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
3/ Schválení závěrečného účtu MR Jizera
4/ Příprava na podání žádostí z PRV v 11/2011 (prostřednictvím MAS Turnovsko a Sdružení
Český ráj)
5/ Neudělení dotace z POV Libereckého kraje
6/ Došlá pošta
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ Závěr
Program zasedání byl schválen 11 hlasy.
1/ Informace o údržbě krajských komunikací
Přítomní zástupci Krajské správy silnici Libereckého kraje sdělili přítomných starostům, že na územní
mikroregionu se v roce 2011 plánují velkoplošné úpravy pouze v úseku Podhora a Svijany celkově za
cca 5,0 mil. Kč. Dále budou probíhat lokální výspravy komunikací.
Po zimě proběhl sběr dat na opravy – požadavky na 660 mil. Kč, 32 mil. Kč k dispozici
Požadavky obcí:
Pěnčín - Albrechtice – nutno udělat jednostrannou krajnici
Turnov – údržba nájezdů z i/35 na krajské komunikace – odpověď – mělo by provádět ŘSD
Radimovice – díry v komunikaci na Huse
Čtveřín – křižovat ve spodní části obce – odtokové poměry – již 3 roky žádají o nápravu
Lažany – díry v komunikaci u veterinární kliniky
Komunikace Pěnčín – Zásada na Červenici – oprava v tomto roce není plánována
Svijany - Oprava kom. III/27917
Svijany – II/610 – klesá komunikace po provedeném plynovodu
Ohrazenice – sekání příkopů po značky obce
Sv. Újezd – kom. III/279 Svijany – Sv. Újezd – lokální díry
Vlastibořice – na Hrobce – zda je možné osadit v zimě sněhové zábrany
Zajistit návaznost na čištění chodníků a komunikací v jednotlivých obcích
Kontakty:
Jiří Medek, sídlo Turnov – kontakt: jiri.medek@ksslk.cz
Ing. Petr Šén – provozní náměstek Jablonec nad Nisou, petr.sen@ksslk.cz
Ing. Jan Růžička – technickosprávní náměstek Jablonec nad Nisou, jan.ruzicka@ksslk.cz
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2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
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.
- částečně splněno
Poradce pozve na příští zasedání ředitele KSS Libereckého kraje.
- splněno
Paní Kvapilová, Sychrov prověří, zda by to mohli pro obec Kobyly zajišťovat administraci rušení
trvalého pobytu občanů
- nemohli, velice administrativně náročné
3/ Schválení závěrečného účtu MR Jizera
Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje provedli Přezkoumání hospodaření DSO Jizera za rok
2010 s výsledkem bez chyb a nedostatků.
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Čtveřín, Sychrov, Sv. Újezd, Svijany, Radimovice, Lažany,
Žďárek
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů, je možné ho schválit.
ÚKOLY:
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Jizera za rok 2010
zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí.
Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští jednání MR.
4/ Příprava na podání žádostí z PRV v 11/2011 (prostřednictvím MAS Turnovsko a Sdružení
Český ráj)
Vlastibořice
rekonstrukce obecní cesty ve Vlastibořicích, p.č. 760/2, ostatní komunikace, ostatní plocha.
Jedná se o opravu stávajícího povrchu, rekonstrukci stáv. odvodů dešťových vod z povrchů.
Náklady: 886 499,- Kč bez DPH
Soběslavice
První žádost prostřednictvím MAS Turnovsko
Křovinořez
21 000,0 Kč bez DPH
Motorová pila
21 000,0 Kč bez DPH
Malotraktor včetně návěsu 58 000,0 Kč bez DPH
Celkem
100 000,0 Kč bez DPH
Druhá žádost prostřednictvím Sdružení Český ráj
Výsadba zeleně
10 000,0 Kč bez DPH
Radimovice
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Chodník , zastávkový přístřešek, plot, dopravní značení, rozcestník pro turistické cíle, odstranění
dřevin, výsadba dřevin, překládka vrch.telekom.vedení (270 885,- Kč bez DPH), geometrické
zaměření, poplatek za užívání veřejného prostranství obci (ostatní 1 670 592,- Kč bez DPH)
Svijanský Újezd
Komunikace HABŘINA p.p.č. 233/16, 1393 m2
Krytová vrstva beton ABS 60 mm
Cena bez DPH 600.000,- Kč
2. Oprava místní komunikace Jirsko p.p.č. 821, 1344 m2
- vyrovnání profilu štěrkodrtí
- dvojitý emulzní kalový zákryt
Cena bez DPH 410.000,- Kč
3. Autobusová čekárna AUZA 3 - p.p.č. 897/1
Cena bez DPH 95.000,- Kč
4. Mobiliář - lavičky , p.p. 187, 897/1
10 ks á 3.000,- Kč bez DPH 30.000,- Kč
zeleň
30.000,- Kč
Celkem

1.165 000,- Kč

Kobyly
obnova místních komunikací: komunikace Vorklebice - Radvánice k.ú. Kobyly p.p.č.962 a p.p.č. 613.
Délka komunikace cca 500 m, šířky 3 m. Je to stejná úprava jako byla minule.
Cena: 687 500,- Kč bez DPH
Sychrov
Technika: Křovinořez STIHL ,cena 20 000,-Kč
Veřejné osvětlení: Svítidlo výbojkové SGS 101 70W SHC Philips
Počet kusů - 68
Cena - likvidace elektroodpadu,svítidlo výbojkové,výbojka,držák svítidla
nerez páska na upevnění,nerez sponka pásky,svorka proudová
M8,M 10,kabel CYKY,použití vysokozdvižné
plošiny,montáž,ostatní náklady
3 900,-Kč /kus
Celková cena – 265 200,-Kč
Nové vedení - 300 m, 200,-Kč/m
Celková cena – 60 000,-Kč
Celkem : 345 200,-Kč
Zeleň,hřbitov : kácení přestárlých thují,akátů ,výsadba živého plotu,výsadba nových thují a akátů
Thuja ocidentalis Smaragd 140/160 cm 22 kusů,cena 850,-Kč/kus celkem – 18 700,-Kč
Ligustrum vulgare 60/80 cm 56 kusů,cena 65,-Kč/kus, celkem – 3640,-Kč
Robinia pseudoacacia Umbraculifera , 6 kusů,cena 3355,-Kč, celkem – 20 130,-Kč
Ostatní práce – odvoz a likvidace odpadu,přesun hmot,vedlejší rozpočtové náklady-
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energie,doprava materiálu 7780,-Kč
Materiály – hnojivo Silvamix Forte 300,-Kč
- Rákosová rohož na obalení kmene 300,-Kč
- Kůly 2,5 m,průměr 7 cm,cena 150,-Kč,celkem 1260,-Kč
- Příčné spojky ke kůlům,,18 x,cena 19,-Kč,celkem 342,-Kč
- Úvazky ,6x,cena 60,-Kč,celkem 360,-Kč
- Mulčovací kůra 3 m3,cena 900,-Kč,celkem 2700,-Kč
Práce- chemické odplevelení – 265,-Kč
- odstranění rostlinných zbytků 200,-Kč
Ošetření dřevin – kácení thují 13 kusů ,cena 400,-Kč/kus,celkem 5200,-Kč
- kácení Robinia 7 kusů, cena 1200,-Kč/kus,celkem 8 400,-Kč
- odstranění pařezů 13 x,cena 200,-Kč kus,celkem 2 600,-Kč
- odstranění pařezů 8 x,cena 400,-Kč/kus,celkem 3 200,-Kč
- odvoz a ek.likvidace dřeva 1000,-Kč
Vzrostlé stromy a soliterní keře – vytýčení ploch – 1500,-Kč
- hloubení jam 0,5 m3,6x,cena 450,-Kč/kus,celkem 2 700,-Kč
- výsadba dřevin s balem,6x,cena 515,-Kč,celkem 3 090,-Kč
- hnojení Silvamix Forte ,6x,cena 15,-Kč,celkem 90,-Kč
- zhotovení obalu z rákosového obalu ,6x ,cena 80,-Kč,celkem 480,-Kč
- kotvení stromu 3 kůly ,6x,cena 80,-Kč,celkem 480,-Kč
- zpevnění kotvení,6x,cena 156,-Kč,celkem 936,-Kč
- instalace úvazku,6x,cena 70,-Kč,celkem 420,-Kč
- hloubení jam , 0,1 m3 ,22 x ,cena 190,-Kč,celkem 4 180,-Kč
- výsadba 22x,180,-Kč,celkem 3 960,-Kč
- vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1 m ,mulčování,28 x,3864,-Kč
- ošetření vysázených dřevin ,28 x, cena 113,-Kč,celkem 3 164,-Kč
- hloubení jam ,56 x,cena 31,-Kč,celkem 1 736,-Kč
- výsadba dřevin ,56 x,cena 25,-Kč,celkem 1400,-Kč
- ošetření keřů,56 x,cena 30,-Kč,celkem 1680,-Kč
- mulčování,44 m2, cena 25,-Kč,celkem 1100,-Kč
celkem : 107 157,-Kč
CELKEM :
křovinořez
- 20 000,-Kč
veřejné osvětlení - 345 200,-Kč
zeleň – hřbitov - 107 157,-Kč
472 357,-Kč bez DPH
Tyto obce své požadavky ještě upřesní:
Čtveřín
celkový objem
Lažany
komunikace
Žďárek
zeleň
Svijany
VO + info. panel
Svijany
chodník

1 620 tis. Kč, - traktůrek, komunikace
190 tis Kč
200 tis. Kč,
300 tis. Kč
687 500,- Kč
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ÚKOLY: Poradce zajistí plné moci na podání žádostí a zajistí zřízení přístupu do portálu farmáře.
5/ Neudělení dotace z POV Libereckého kraje
Dne 2.6.2011 byl odeslán na Liberecký kraj dopis se žádostí o zveřejnění bodového hodnocení
jednotlivých podaných žádostí Výborem hospodářského a regionálního rozvoje ve vztahu k
stanoveným kritériím hodnocení.
6/ Došlá pošta
žádná
7/ Diskuse
22.6.2011 – koncert v Turnově v letním kině – Dvořákova svatební košile
Problematika úmrtí cizího státního příslušníka na území konkrétní obce
8/ Usnesení
Účast 11 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) celoroční hospodaření Mikroregionu Jizera a závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2010
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizera za rok 2010, a to bez
výhrad
(11 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- neudělení dotace z POV Libereckého kraje
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod programu

……………………..
Blahoslav Kratochvíl
ověřovatel

….………………….
Dalibor Oplt
ověřovatel

.…………………
Ing. Petr Lelek
předseda

9/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 19,20 hod.
Další členská schůze MR Jizera se uskuteční dne 15. září 2011 od 17,00 hod. v Lažanech
v budově OÚ.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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