ZÁPIS z veřejného zasedání č.3/2012 členské schůze Mikroregionu Jizera
konané dne 29.5.2012 od 17,00 hod. v Obci Příšovice, v DPS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli schváleni
Antonín Lízner a ing. Karel Bičík.
Program:
1/ Informace z krajského zastupitelstva Libereckého kraje – Bc. Půta Martin
2/ Administrace udělené podpory na akci: Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce (výběrová řízení, spolupodíly obcí, uzavřené smlouvy s dodavateli)
3/ Reklamace realizovaných akcí v minulých letech ( PRV 2010- akce: Obnova místních
komunikací a zeleně v Mikroregionu Jizera, POV 2008- Bezpečnost a orientace
v mikroregionu)
4/ Informace o společné akci pro MŠ: Pojďme si hrát
5/ Akce POV: Oprava sakrálních staveb a zeleně v MR Jizera (návrh na udělení dotace)
6/ Schválení závěrečného účtu MR Jizera
7/ Došlá pošta
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr
Program zasedání byl schválen jednohlasně 12 hlasy.
1/ Informace z krajského zastupitelstva Libereckého kraje – Bc. Půta Martin
Bc. Půta Martin je starostou Hrádku nad Nisou a předsedou hnutí č. 7– Starostové pro Liberecký
kraj. Za toto hnutí dále do krajských voleb kandidují paní Hana Maierová a pan Antonín Lízner
z území MR Jizera.
Pokud by některá z členských obcí chtěla hnutí podpořit, je možné předat kontakt panu
Líznerovi. Pan Půta se rád zúčastní na požádání veřejných akcí konaných v jednotlivých
členských obcích.
řešená témata :
podfinancování oprav krajských komunikací
zachování POV v grantových schématech kraje v příštím období
potřebné úspory při zadávání veřejných zakázek,
řešení optimalizace personálního obsazení na krajském úřadě
Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
a) Návrhu rozpočtu MR Jizera na rok 2012 nedodaly obce: Soběslavice
Členské obce přinesou k archivaci „Návrhu rozpočtu MR Jizera na rok 2012“ vyvěšený na
úředních deskách obcí min. po dobu 15 dnů.
b) Poradce předloží žádost o dotaci na akci: Oprava sakrálních staveb a zeleně v MR Jizera
v požadovaném termínu, před podáním žádosti zajistí vyjádření Libereckého kraje.
- splněno
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c) Všechny obce provedou kontrolu realizovaného plnění akce: Obnova místních komunikací a
zeleně v Mikroregionu Jizera a písemně nahlásí do 24.5.2012 případné reklamace na dané
plnění.
- požadavky zaslala Obec Svijany
d) Poradce připraví pro MŠ základní informace o akci se žádostí, zda je ze strany MŠ zájem akci
s dětmi navštívit.
- splněno
2/ Administrace udělené podpory na akci: Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce (výběrová řízení, spolupodíly obcí, uzavřené smlouvy s dodavateli)
Výběrové řízení na „Modernizace budov sloužících jako technické zázemí obcí“:
Dne 7.5.2012 bylo odesláno oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky v tomto rozsahu:
Svijany
Obchodní firma: DURANGO, s.r.o., IČ: 49097091
Nabídková cena včetně DPH 147 020,75 Kč
Vlastibořice
Obchodní firma: TopDesign Stavby, s.r.o., IČ: 273 45 866
Nabídková cena včetně DPH 192 014,- Kč
Příšovice
Obchodní firma: TopDesign Stavby, s.r.o., IČ: 273 45 866
Nabídková cena včetně DPH 258 849,- Kč
Kobyly
Obchodní název, pod nímž fyzická osoba podniká: Petr Kusý, IČ: 64722074
Petr Kusý písemně odstoupil od uzavření smlouvy a k plnění VZ byl vyzván Petr
Kolomazník, IČ: 1202474, nabídková cena 62 770,- Kč. Dodavatel není plátce DPH
Svijanský Újezd
Obchodní název, pod nímž fyzická osoba podniká: Petr Kusý, IČ: 64722074
Nabídková cena 69 440,- Kč. Dodavatel není plátce DPH
Radimovice
Obchodní firma: ASANO, spol. s r.o., IČ: 25017381
Nabídková cena včetně DPH 175 814,- Kč
Čtveřín
Obchodní firma: ASANO, spol. s r.o., IČ: 25017381
Nabídková cena včetně DPH 133 714,- Kč
Paceřice
Obchodní název, pod nímž fyzická osoba podniká: Savvas Karatsiolis, IČ: 66663334
Nabídková cena včetně DPH 106 924,20 Kč
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V tomto finančním rozsahu byly uzavřeny smluvní vztahy s jednotlivými dodavateli. U obce
Radimovice došlo oproti podané nabídce ke snížení plnění o nadpis na autobusové čekárně.
U obce Příšovice vyvstaly vícepráce oproti původně poptávaném rozsahu plnění. Ocenění
víceprací činí 20 000,- Kč. Bude uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Pan Lízner, starosta
členské obce, nemá proti uzavření dodatku výhrady.
Výběrové řízení na Nákup sekčních vrat“
Žďárek
Obchodní název, pod nímž fyzická osoba podniká: Milan Hurt, IČ: 68450591
Nabídková cena včetně DPH činí 75 360,- Kč.
V tomto finančním rozsahu byl uzavřen smluvní vztah s dodavatelem.
Výběrové řízení na Vybudování nářaďového domku
Sychrov
Obchodní název, pod nímž fyzická osoba podniká: Eduard Bašina, IČ: 12056987
Nabídková cena včetně DPH činí 75 473,- Kč.
V tomto finančním rozsahu byl uzavřen smluvní vztah s dodavatelem
Rozdělení dotace:
Sychrov
Žďárek
Paceřice
Svijany
Vlastibořice
Příšovice
Kobyly
Svijanský Újezd
Radimovice
Čtveřín

Celkem
75 473,00
75 360,00
106 924,20
147 020,75
192 014,00
278 849,00
62 770,00
69 440,00
143 822,00
133 714,00

Dotace
37 737
37 680
53 462
57 003
57 003
77 003
31 385
34 720
57 003
57 004
500 000

Vlastní zdroje
37 735
37 680
53 462,20
90 017,75
135 011
201 846
31 385
34 720
86 819
76 711

ÚKOLY: Paní Francová vystaví fakturu na investiční příspěvek obcím dle rozpisu.
Členské obce při ukončení plnění zajistí podpisy protokolu o předání a převzetí díla dle
zaslaného vzoru poradkyní. Po podpisu předávacího protokolu dá předseda MR pokyn k úhradě
plnění.

3/ Reklamace realizovaných akcí v minulých letech ( PRV 2010- akce: Obnova místních
komunikací a zeleně v Mikroregionu Jizera, POV 2008- Bezpečnost a orientace
v mikroregionu)
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Obec Žďárek – realizace dopravního značení firmou SOMARO Praha - U zrcadla jsou natažené
a zrezavělé upevňovací pásky a hrozí že zrcadlo spadne .Zrcadlo je umístěno u místní
komunikace v obci Žďárek na parcele č. 356/12 v k.ú. Žďárek u Sychrova - u železného kříže
Boží muka a Žďárek čp. 7 .
Svijany:
- komunikace na p.p. č. 275/1 k.ú. Svijany prorůstání trávy v délce cca 30 m a otevřené spáry
napojování položeného asf. koberce v délce 2x 5m.
- chodník na komunikaci II/610 v části na k.ú. Příšovice propadlé části a otevřené spáry, vše v
délce cca 50 m.
ÚKOLY: Poradce připraví reklamace dle uzavřených smluvních vztahů a předloží je
předsedovi k podpisu.
4/ Informace o společné akci pro MŠ: Pojďme si hrát
Mikroregion pořádá dne 8.6.2012 společnou akci pro děti. Osloveny byly všechny MŠ
z členských obcí a Turnov nahlásí MŠ o celkovém počtu do 50 dětí.
Celkový počet dětí: max. 270
Akce se v letošním roce uskuteční v Pěnčíně na hřišti.
Dětem bude zakoupeno pití + sušenka a předán upomínkový list. Celková hodnota max. 20,- Kč.
Disciplíny zajistí starostové z obcí Svijany, Pěnčín, Radimovice, Vlastibořice, Pateřice, Čtveřín,
Lažany
Výběrové řízení na dopravce: Byly osloveni dva dopravci
BUS Line Semily, a. s. – nabídka doručena dne 28.5.2012 – nabídková cena 5 000,- Kč
Ivan Pacák, Vlastibořice – nabídka byla doručena dne 28.5.2012 – nabídková cena 7 200,- Kč
MR Jizera osloví k zajištění dopravy na základě předložených nabídek Bus Line a.s. Semily
Rozpis dopravy:
MŠ Turnov
návaznost na:
MŠ Příšovice
MŠ Přepeře
návaznost na:
MŠ Ohrazenice

max. 50 dětí

odjezd 7,45 hod. od MŠ - příjezd do Pěnčína ke hřišti (centrum)

max. 40 dětí

odjezd 8,15 - 8,20 od MŠ, opět odvoz do Pěnčína

max. 50 dětí

odjezd 7,45 hod. od MŠ - příjezd do Pěnčína ke hřišti (centrum)

max. 39 dětí

odjezd 8,15-8,20 hod. od MŠ, opět odvoz do Pěnčína

MŠ Svijanský Újezd max. 28 dětí
návaznost na:
MŠ Paceřice
max. 25 dětí

odjezd 8,15 hod. od MŠ, příjezd do Pěnčína ke hřišti (centrum)
odjezd 9,00 hod od MŠ, opět odvoz do Pěnčína

čekací lhůta do odjezdu autobusů
zpáteční cesta:
MŠ Paceřice

max. 25 dětí

odjezd z Pěnčína v 11,00 hod., zpět do Pěnčína
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a
MŠ Svijanský Újezd max. 28 dětí
MŠ Přepeře
návaznost na:
MŠ Ohrazenice
MŠ Turnov
návaznost na:
MŠ Příšovice

odjezd 11,30 hod.

max. 50 dětí

odjezd z Pěnčína v 11,00 hod. k MŠ, zpět do Pěnčína

max. 39 dětí

odjezd 11,30 hod. k MŠ

max. 50 dětí

odjezd z Pěnčína v 11,00 hod. k MŠ, zpět do Pěnčína

max. 40 dětí

odjezd 11,30 hod. k MŠ

5/ Akce POV: Oprava sakrálních staveb a zeleně v MR Jizera (návrh na udělení dotace)
Název akce: Oprava sakrálních staveb a zeleně v MR Jizera
Celkové zdroje: 1 042 033,- Kč
Dotace: 500 000,- Kč, 50% z max. částky 100 000,- Kč.
Členské obce souhlasí s tím, aby celá akce byla realizována ještě v letošním roce.
ÚKOLY: Členské obce si připraví vyjádření z místně příslušných stavebních úřadů k realizací
díla, popřípadě od památkářů. Výběrové řízení bude zahájeno v 07/2012. Obce do 06/2012
připraví výkazy výměr či postupy prací u restaurování jednotlivých plnění a zašlou je do
28.6.2012 poradci ke kontrole.
Žďárek:
oprava kulturní památky -kapličky Cyrila a Metoděje ev.č. 5769.
Lokalizace: p.p.č.356/1 v k.ú.Žďárek u Sychrova
Bude se jednat o okopání vnitřní omítky 13 m2,výmalbu 22m2, okopání venkovní omítky
17m2. Nátěr venkovní omítky-32m
Celkové náklady: 100 000,- Kč
Vlastibořice:
Sanace a stavební oprava kaple a okolí na obecním hřbitově v místní části Jivina, lokalizace:
p.p.č. 682/3 a st. 129 v k.ú. Vlastibořice.
Rozsah:
1) Sanace vlhkého obvodového nosného zdiva 18,25m chemickou tlakovou injektáží
2) Nátěr stávající střešní krytiny 40m2
3) Výmalba vnitřních prostor 51m2
4) Oprava nebo výměna stávajících oken včetně nátěru 2ks
5) Nátěr vstupních dřevěných dveří 1ks
6) Očištění stávajícího pomníku před kaplí od pnoucích dřevin a mechů
7) Sanace stávají zídky hřbitova (stávající oplocení) - očištění od dřevin, nové krycí taškové
stříšky, oprava zdiva, vyspárování 112m2
8) Zpevnění a oprava přístupového chodníku ke kapli (štěrkodrť) 102m2
Celkové náklady: 100 000,- Kč
Turnov:
Dojde k restaurování pískovcové plastiky sv.Jan Nepomucký, lokalizace: p.p.č. 2802 v k.ú.
Turnov, Rývovy sady, vlastník Město Turnov
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Nejprve bude mechanickou cestou odstraněna náletová zeleň, řasy a mechy, po odstranění bude
aplikován roztok pro úplnou likvidaci. Případně budou měkčeny zčernalé krusty ve srážkových
stínech. Následně bude celý povrch omyt tlakovou vodou za sníženého tlaku. Budou odstraněny
nevhodné cementové a výtvarně nevhodné tmely. Lokální prasklinky budou
injektovány.V případě degradace kamene bude zpevněn opakovaným napouštěním.
Domodelování, doplnění a spárování bude prováděno tmelem odpovídajícím jak barevností, tak
strukturou co nejvíce původnímu pískovci. Patinace bude prováděna pouze lokálně ne celkově.
Na závěr bude proveden hydrofobní nástřik jako prevence proti mikroflóře.
Celkové náklady: 80 000,- Kč
Sychrov:
Obnova veřejné zeleně na hřbitově – dojde ke kácení přestárlých thují a akátů, jejich likvidaci,
následovat bude výsadba živého plotu - 22 ks thují a 6 ks akátů. Dále bude vysazeno 56 kusů
Ligustrum vulgare 60/80 cm.
Lokalizace: p.p.č 447/6 v k.ú. Radostín u Sychrova
Celkové náklady: 104 108,-Kč
Přepeře:
Oprava hřbitovního domku – márnice na hřbitově v Přepeřích
- lokalizace: st.p.č. 116 v k.ú. Přepeře u Turnova, objekt je ve vlastnictví obce čp. 105
- nynější stavební stav je v podstatě havarijní
- potřebné udržovací práce obsahují zejména likvidaci havarijních stavů na střeše,
komínech, oknech a oplocení přiléhajícím těsně k objektu z východní strany
o oprava hřebenáče střechy/doplnění chybějících kusů – celkově 2 bm
o doplnění chybějících tašek na střeše – pálené tašky (bobrovka) do 30 ks
o oprava a doplnění úžlabí a oplechování střechy – celkově 15 bm
o oprava a doplnění dešťových svodů – 2 ks, celkem 5 bm
o oprava a doplnění komínového zdiva popř. nové vyzdění nadstřešní části na 2
komínech
o zbourání rozpadlých kůlen tvořících zčásti oplocení, doplnění zdi tvořící plot
okolo objektu – cca 5 m2 plotové zdi
o zasklení 5 oken, oprava / nátěr 3 ks dveří, zabednění 1 ks dveří
Celkové náklady: 100 000,- Kč
Pěnčín:
a) V Pěnčíně, místní části Kamenec, na p.p.č. 17/1 a 1010/2 v k.ú. Pěnčín se jedná o ošetření 8
ks stávajících lip a to v tomto rozsahu : bezpečnostní řez, instalace pevné vrtané vazby, obvodová
redukce 30%
Celkové náklady: 65 160,- Kč
b) V Pěnčíně, místní části Kamenec, na p.p.č. 17/1 v k.ú. Pěnčín, proběhne oprava křížku.
Oprava spočívá v sejmutí litinového křížku z podstavce – otryskání a nové ošetření samotného
kříže, pozlacení sošky Ježíše, doplnění chybějícího nápisu INRI a očištění kamenného
podstavce.
Celkové náklady: 34 840,- Kč
Paceřice:
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Obnova stezky k soše svatého Jana Nepomuckého z roku 1796 na místě bývalé cesty z Turnova
na Liberec a k pětici vzrostlých chráněných lip okolo sochy.
Lokalizace: p.p.č. 334/2 a 334/1 v k.ú. Paceřice
Na pozemku je souvislý porost náletových dřevin a ostružin, dále cca 60 vzrostlých jehličnanů,
ale i několik ovocných stromů. V současné době je socha nedostupná. Nutná je obnova stezky v
délce cca 300 m, včetně úpravy okolí sochy
- odstranění náletových dřevin na celé ploše cca 4000m2
- kácení cca 20 vzrostlých stromů (všechny ovocné a několik poškozených jehličnanů)
- likvidace odpadků
- terénní úpravy (obnova vlastní cesty) v délce 250m
Celkové náklady: 100 000,- Kč
Čtveřín:
Oprava kapličky na návsi v místní části Doubí a oprava kamenného kříže v místní části Doubí,
prořezání lípy u kaple a výsadba nových dvou v okolí kaple.
Lokalizace: p.p.č.293/2 v k.ú.Čtveřín (kaple), p.p.č..290/1v.k.ú.Čtveřín (kříž)
V kapli bude proveden nový nátěr dveří a 2 oken, opraven bude nátěr fasády 90m2 a provedena
výměna vnitřní dlažby 16m2 ( odstranění staré betonové dlažby a položení nové).
Kříž – dojde k opravě nátěru kovového kříže, k vyrovnání základové desky a k výsadbě 2 ks
lípy.
Celkové náklady: 100 000,- Kč
Svijany:
Obnova živého plotu hřbitova Svijany, způsob využití: hřbitov,urnový háj
Lokalizace: p.p.č. 245/2 v k.ú. Svijany
V délce 152 bm bude vysazeno 300 ks sazenic dřeviny Thuja ocidentalis.
Celkové náklady: 100 000,- Kč
Příšovice:
V objektu bývalé márnice - nyní Kolumbárium, stojící na stavební parcele č. 100 v k.ú. Příšovice
na místním hřbitově, budou osazeny na 3 stěny boxy z kamene pro umístění urnových schránek.
Celkové náklady: 157 925,- Kč
6/ Schválení závěrečného účtu MR Jizera
Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje provedli Přezkoumání hospodaření DSO Jizera
za rok 2011 s výsledkem bez chyb a nedostatků.
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce: Turnov, Ohrazenice, Radimovice, Lažany, Svijanský
Újezd
Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
nevyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů, není možné ho schválit.
Závěrečný účet bude předložen ke schválení na dalším zasedání svazku.
7/ Došlá pošta
žádná
8/ Diskuse
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Mgr. Štytrová – umístění fotopastí
u nádob separovaného odpadu dochází k opakovanému odložení nevhodného odpadu, je nutné
najít společné řešení, jak zákonně monitorovat např. tato místa
ing. Lelek – řešení je v uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Turnov (městská policie)
při vyhodnocování získaného materiálu pořízeného fotopastmi, toto téma budeme řešit na
společném jednání na poradě starostů
9/ Usnesení
Účast 12 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) uzavření smluv o dílo a objednávky na akci: Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s těmito dodavateli:
DURANGO, s.r.o., IČ: 49097091, TopDesign Stavby, s.r.o., IČ: 273 45 86, Petr Kolomazník,
IČ: 1202474, Petr Kusý, IČ: 64722074, ASANO, spol. s r.o., IČ: 25017381, Karatsiolis, IČ:
66663334, Milan Hurt, IČ: 68450591, Eduard Bašina, IČ: 12056987
na základě jimi předložených nabídek v rozsahu oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky.
(12 hlasů ano )
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s dodavatelem TopDesign Stavby, s.r.o., IČ: 273
45 86
(12 hlasů ano )
c) rozdělení dotace dle bodu č. 2 zápisu
(12 hlasů ano )
d) uplatnění reklamace provedeného díla (chodník a MK Svijany) a dodávky (DZ Žďárek)
v rozsahu bodu č. 3 zápisu
(12 hlasů ano )
e) na základě poptávkového řízení výběr dopravce: Bus Line, as. .Semily na zajištění dopravy
dne 8.6.2012
(12 hlasů ano )
Členská schůze bere na vědomí:
realizace akce Pojďme si hrát
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod programu

……………………..
Antonín Lízner
ověřovatel

….………………….
ing. Karel Bičík
ověřovatel

.…………………
Ing. Petr Lelek
předseda

10/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 19,20 hod.
Další členská schůze MR Jizera se uskuteční dne 28.6.2012 od 17,00 hod. v Obci
Radimovice ve víceúčelové budově hasičské zbrojnice
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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