ZÁPIS
z veřejného zasedání č.6/2012 členské schůze Mikroregionu Jizera
konané dne 22.11.2012 od 17,00 hod. v Obci Svijanský Újezd, v restauraci "V Chaloupkách"
Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli schváleni Ing.
Karel Bičík a Blahoslav Kratochvíl.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Ukončení akce: Modernizace budov sloužících jako technické zázemí obce a schválení
darovacích smluv
3/ Administrace udělené podpory na akci: Oprava sakrálních staveb a zeleně v MR Jizera
(postup prací, informace o předaných podkladech na Liberecký kraj)
4/ Schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014-2016
5/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2012
6/ Schválení žádosti z POV Libereckého kraje na rok 2013
7/ Projednání dílčí zprávy o výsledku hospodaření MR Jizera za rok 2012
8/ Schválení rozpočtového opatření č. 2/2012
9/ Inventarizace majetku v roce 2012, pokyn k provedení inventarizace
10/ Schválení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku organizaci Most k naději, o.s.
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr
Program zasedání byl schválen 13 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Akce: Modernizace budov sloužících jako technické zázemí obce
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.
- splněno
Akce POV: Oprava sakrálních staveb a zeleně v MR Jizera
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.
- splněno
Poradce připraví darovací smlouvy v rámci akce Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce a plnění bude v letošním roce převedeno na obce, tj. každá obec musí usnesením
zastupitelstva darovací smlouvu schválit
- postupně plněno
Následně poradce připraví závěrečné vyhodnocení akce na Liberecký kraj.
- nesplněno, doposud nejsou podklady
Starostové v rámci akce: Oprava sakrálních staveb a zeleně v MR Jizera nafotí stav plnění před
započetím prací a zašlou poradci min. 2 fotografie,
- předloží výpis a snímek z katastru nemovitostí nebo z dálkového přístupu do katastru nemovitostí –
ne starší než 3 měsíce, který dokladuje vlastnictví obce k nemovitosti, a také skutečnost, že na
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nemovitost není zřízeno zástavní právo ve prospěch jiné osoby. Výpis z katastru nemovitostí musí být
originál nebo ověřená kopie,
- popř. příslušné povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., pokud tento zákon nestanoví
jinak
- splněno
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2013 dá částku 15.000,- Kč na Mikroregion Jizera,
Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný rozpočet k vyvěšení.
postupně plněno
Poradce opakovaně vyzve dodavatelé dle uzavřených smluvních vztahů na akce PRV 2010akce: Obnova místních komunikací a zeleně v Mikroregionu Jizera, POV 2008- Bezpečnost a
orientace v mikroregionu k odstranění vad díla v záruční lhůtě.
splněno, ing. Lelek dopisy odeslal
Obce si připraví své požadavky na společný projekt v roce 2013 - obnova veřejného osvětlení a
rozhlasu, max. náročnost akce 100 000,- Kč, žádost bude obsahovat i měrné jednotky
- nesplněno
2/ Ukončení akce: Modernizace budov sloužících jako technické zázemí obce a schválení
darovacích smluv
Akce byla ukončena a uhrazena. Čekalo se s úhradou na Obec Ždárek, kdy dodavatel vzhledem
k nemoci nevystavil daňový doklad.
Nyní obce, které měly realizaci povolenou stavebním úřadem, musí předložit kolaudaci či oznámení o
započetí užívání díla .
Členským obcí byly předloženy darovací smlouvy ke schválení:
Svijanský Újezd - 69 440,- Kč. – obec doposud neschválila
Vlastibořice - 192 014,- Kč – obec již smlouvu schválila
Příšovice - 258 849,- Kč + 20 000,Svijany - 147 020,50 Kč – obec již smlouvu schválila
Kobyly 62 770,- Kč
Radimovice – 143 822,- Kč - obec již smlouvu schválila
Sychrov -75 473,- Kč - obec doposud neschválila
Paceřice -106 924,20 Kč - obec doposud neschválila
Čtveřín -133 714,- Kč- obec doposud neschválila
Žďárek -75 360,- Kč - obec doposud neschválila
Členské obce nemají výhrady ke schválení darovacích smluv členskou schůzí.
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3/ Administrace udělené podpory na akci: Oprava sakrálních staveb a zeleně v MR Jizera
(postup prací, informace o předaných podkladech na Liberecký kraj)
Podklady pro uzavření smlouvy byly předány na Liberecký kraj, nyní čekáme na vypracování
smlouvy.
Realizace plnění:
Sychrov– zeleň – plnění provedeno
Pěnčín - zeleň (ukončeno) a kříž (plnění provedeno)
Svijany – zeleň - plnění provedeno
Paceřice – zeleň - plnění provedeno
Čtveřín - plnění provedeno
Žďárek – kaple – ukončeno plnění
Turnov: socha – ukončeno plnění
Vlastibořice – oprava kaple - plnění provedeno (není předávací protokol)
Přepeře: Oprava hřbitovního domku – márnice - plnění provedeno
Čtveřín:Oprava kapličky na návsi v místní části Doubí – není provedeno
Příšovice: urnových schránek. – není provedeno
Čtveřín: Kříž – není provedeno
ÚKOLY: Obce zajistí předávací protokoly s dodavateli a poradci zašlou po ukončení 2 fotografie
skutečného stavu.
4/ Schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014-2016
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů byl Návrh rozpočtu svazku obcí MR Jizera na rok 20123 vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních
deskách členských obcí včetně elektronických.
Rozpočet bude vyrovnaný - příjmy 270 500,- Kč a výdaje 270 500,- Kč
Žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly vzneseny.
Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v zákoně, je možné přistoupit ke schválení.
Revizní komise projednala návrh rozpočtu na rok 2013 s výsledkem bez připomínek.
Návrhu rozpočtu MR Jizera na rok 2013 dodaly obce: Přepeře, Svijany,Ždárek, Turnov, Příšovice,
Soběslavice, Penčín, Vlastibořice, Paceřice, Čtveřín, Kobyly, Ohrazenice, Radimovice, Sychrov,
Svijanský Újezd, Lažany,
Dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl
předložen ke schválení rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016 (rozpočtový výhled je přílohou zápisu)
Vše je zahrnuto do nedaňových příjmů.
Nikdo z členských obcí k němu nemá výhrady.
5/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2012
Členská schůze schválila dne 2.12.2010 revizní komisi ve složení: Dalibor Oplt – starosta Obce
Čtveřín, Bydžovský Petr - starosta Obce Ohrazenice, Ing. Sodomka Václav – starosta Obce Paceřice
na období 2 roků.
Revizní komise předložila zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2012 ze dne
15.11.2012.
3

ZÁPIS
z veřejného zasedání č.6/2012 členské schůze Mikroregionu Jizera
Poradkyně přítomným přečetla zprávu z kontroly a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Originál „Zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2012“ bude uložen ve složce svazku.
ÚKOLY:
Poradce do 30.12.2012 rozešle všem členským obcích zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera
v roce 2012 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby
v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy – vzato na
vědomí.
6/ Schválení žádosti z POV Libereckého kraje na rok 2013
společný projekt v roce 2013 - obnova veřejného osvětlení a rozhlasu, max. náročnost akce 100 000,Kč, bude se jednat o investiční akci
Vylosovány byly obce:
Svijanský Újezd, Radimovice, Kobyly, Turnov, Přepeře, Penčín, Lažany, Příšovice, Ohrazenice a
Svijany
Náhradník - Paceřice
ÚKOLY: Obce si připraví technický popis s místem lokalizace a měrnými výstupy plnění, vše zašlou
elektronicky poradci do 15.1.2013.
7/ Projednání dílčí zprávy o výsledku hospodaření MR Jizera za rok 2012
Dne 6.11.2012 bylo provedeno přezkoumání hospodaření MR Jizera s tímto závěrem: při dílčím
přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
8/ Schválení rozpočtového opatření č. 2/2012
Rozpočtové opatření č. 2/2012 reaguje na příjem příspěvku na akci Oprava sakrálních staveb a zeleně
v MR Jizera a dotaci z Města Turnova ve výši 688 189,40 Kč, výdej v totožné částce. Rozpočtové
opatření je přílohou zápisu.
Nikdo nemá proti rozpočtovému opatření výhrady, je možné ho schválit.
9/ Inventarizace majetku v roce 2012, pokyn k provedení inventarizace
26.11.2009
členskou schůzí schváleno jmenování inventarizační komise ve složení:
Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Červa – starosta Obce Kobyly
člen: paní Francová– účetní DSO
Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov
Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek

bylo

Předseda svazku stanovuje plán inventur s platností od 1.12.2012 do 15.1.2013.
10/ Schválení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku organizaci Most k naději, o.s.
Městem Turnov nám byla udělena dotace na financování terénního programu pro uživatele drog na
území MR v roce 2012. Tato finanční podpora bude udělena organizaci Most k naději, o.s. Je předložena
smlouva na poskytnutí příspěvku ve výši 21 185,- Kč.
Členské obce nemají výhrady k uzavření smlouvy.
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11/ Diskuse
Poradce – Smlouva s Městem Turnov
Členské obce podaly žádost o dotaci dne 5.3.2012 ve výši 27 380,- Kč na Město Turnov na financování
protidrogové prevence v MR Jizera. Žádosti bylo vyhověno ve výši 21 185,- Kč.
Členské obce nemají výhrady k uzavření smlouvy.
Poradce - Volba revizní komise
Členská schůze schválila 2.12.2010 revizní komisi ve složení: Dalibor Oplt – starosta Obce Čtveřín,
Bydžovský Petr - starosta Obce Ohrazenice, Ing. Sodomka Václav – starosta Obce Paceřice na období
2 roků.
Návrh na nové složení revizní komise s mandátem na roky 2013 - 2014: Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing.
Karel Bičík a Ing. Luděk Sajdl.
Poradce – dotace
Ministerstvo kultury - Veřejné informační služby knihoven - podprogram č. 8 Informační zdroje; A.
Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí (VISK 8a)
Počátek příjmu žádostí 01.11.2012
Ukončení příjmu žádostí 10.01.2013
Dotace 70%
Jsou vyhlášeny další dotace do knihoven – www.edotace.cz
Základním cílem podprogramu VISK 8 (Linie A – Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou
multilicencí) je systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím
knihoven s využitím informačních technologií, především prostřednictvím internetu. ¨
Podprogram je v roce 2013 zaměřen na zpřístupnění elektronických informačních zdrojů z domácí
provenience. Tyto zdroje musí čtenářům a uživatelům knihoven poskytovat nejnovější informace z
ekonomiky, politiky, kultury; musí podporovat vzdělávání a sebevzdělávání všech skupin obyvatel a
jejich zájmovou a rekreační činnost. Podporovány budou zejména projekty založené na
konsorcionálním přístupu. Předpokládá se, že stejně jako v předchozích letech bude připraven 1
společný projekt. Poskytovány budou pouze neinvestiční prostředky.
Požadované elektronické informační zdroje musí splňovat:
o přístup prostřednictvím rozhraní www nebo vzdálený přístup prostřednictvím
softwarového klienta v síti Internet;
o jednoduchá registrace pro přístup (IP adresy, hesla nebo kombinace obojího);
o stálá přístupnost (24x7x365) zajištěná producentem/dodavatelem;
o rychlé a kvalitní vyhledávání;
o vlídné uživatelské prostředí;
o možnost sledování využívání zdroje formou statistických ukazatelů (počet připojení,
počet rešerší, event. počet zpřístupněných plných textů);
o zaškolení producentem/dodavatelem a poskytování ”rychlé pomoci” (helpdesk).
Poradce - Rozpočtové opatření č. 3/2012
Rozpočtové opatření se bude týkat přijaté dotace na akci: Oprava sakrálních staveb a zeleně v MR
Jizera a doplatku dotace na akci: Modernizace budov sloužících jako technické zázemí obcí.
Celkové zdroje rozpočtové opatření č. 3/2012 budou předloženy a schváleny na nejbližším zasedání
svazku. Nikdo nemá proti rozpočtovému opatření výhrady, je možné ho schválit.
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Poradce – volba orgánu pro schválení účetní uzávěrky za rok 2012
Navrženi jsou členové: Jaroslav Červa – starosta Obce Kobyly, Jaroslava Kvapilová - starostka Obce
Sychrov, Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek
Žádný jiný člen navržen nebyl.
Poradce – veřejná zakázka na sběr komunálního odpadu od 1.4.2012
Službu sjednanou na dobu neurčitou je nutné dle § 15 odst. 1 ve vazbě na § 14 odst. 1 písm. b) zákona
č. 137/2006 Sb., v platném znění zadávat podle zákona pouze v případě, že smluvní závazek za 4 roky
přesáhne 1 000 000,- Kč bez DPH.
ÚKOLY: Pozvat na další zasedání ředitele Severočeských komunálních služeb k jednání o uzavírání
smluv na tuto službu.
12/ Usnesení
Účast 13 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a)
Darovací smlouvu na plnění v rámci akce: : Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s obcí Svijanský Újezd ve výši 69 440,- Kč (13 hlasů ano)
b)
Darovací smlouvu na plnění v rámci akce: : Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s obcí Vlastibořice ve výši 192 014,- Kč
(13 hlasů ano)
c)
Darovací smlouvu na plnění v rámci akce: : Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s obcí Příšovice ve výši 278 849,- Kč
(13 hlasů ano)
d)
Darovací smlouvu na plnění v rámci akce: : Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s obcí Svijany ve výši 147 020,50 Kč
(13 hlasů ano)
e)
Darovací smlouvu na plnění v rámci akce: : Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s obcí Kobyly ve výši 62 770,- Kč
(13 hlasů ano)
f)
Darovací smlouvu na plnění v rámci akce: : Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s obcí Radimovice ve výši 143 822,- Kč
(13 hlasů ano)
g)
Darovací smlouvu na plnění v rámci akce: : Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s obcí Sychrov ve výši 75 473,- Kč
(13 hlasů ano)
h)
Darovací smlouvu na plnění v rámci akce: : Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s obcí Paceřice ve výši 106 924,20 Kč
(13 hlasů ano)
i)
Darovací smlouvu na plnění v rámci akce: : Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s obcí Čtveřín ve výši 133 714,- Kč
(13 hlasů ano)
j)
Darovací smlouvu na plnění v rámci akce: : Modernizace budov sloužících jako technické
zázemí obce s obcí Žďárek ve výši 75 360,- Kč
(13 hlasů ano)
k)
vyrovnaný rozpočet MIKROREGIONU JIZERA na rok 2013
(13 hlasů ano)
l)
rozpočtový výhled MIKROREGIONU JIZERA na roky 2014 – 2016 (13 hlasů ano)
m)
podání žádosti o dotaci u POV Libereckého kraje na obnovu a výstavbu VO a rozhlasu
(13 hlasů ano)
n)
rozpočtové opatření č. 2/2012
(13 hlasů ano)
o)
rozpočtové opatření č. 3/2012
(13 hlasů ano)
p)
smlouvu o financování terénního programu pro uživatele drog s organizací Most k naději ve
výši 21 185,- Kč
(13 hlasů ano)
q)
uzavření smlouvy s Městem Turnov na poskytnutí příspěvku na protidrogovou prevenci
( 13 hlasů ano)
r)
revizní komisi na roky 2013 – 2014 ve složení: Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Karel Bičík a Ing.
Luděk Sajdl
( 12 hlasů ano, 1 se zdržel hlasování)
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s)
orgán pro schválení účetní uzávěrky za rok 2012 ve složení: Jaroslav Červa – starosta Obce
Kobyly, Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov, Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek
( 13 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2012
- Plán inventur 2012
- Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jizera
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod programu

……………………..
Ing. Karel Bičík
ověřovatel

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

.…………………
Ing. Petr Lelek
předseda

13/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno …….hod.
Další členská schůze MR Jizera se uskuteční dne 24. ledna 2013 od 17,00 hod. v obci Ohrazenice
v knihovně.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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