ZÁPIS
z veřejného zasedání č.2/2013 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 5.3.2013 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 Jaroslav Červa.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Schválení Dodatku č. 5 Stanov DSO
3/ 2. ročník akce: Pojďte si hrát
4/ Příprava žádosti z POV Libereckého kraje na rok 2013
5/ Rozvojové aktivity obcí – ISRU MAS Turnovsko
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr
Program zasedání byl schválen 9 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
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
Paní Francová vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
splněno
Poradce zpracuje dodatek stanov a zašle ho členským obcím k vyjádření.
- splněno
2/ Schválení Dodatku č. 5 Stanov DSO
Dle § 50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí být orgán pro schválení účetní závěrky svazku
zahrnut v platných Stanovách mezi orgány svazku.
Z tohoto důvodu byl zpracován dodatek č.5 Stanov. Členské obce nemají výhrady k obsahu
dodatku č. 5 Stanov a je možné ho schválit.
ÚKOLY: Od 11.3.2013 bude dodatek č. 5 připraven k podpisu v Příšovicích pro všechny
členské obce.
Ing.. Lelek předá jedno vyhotovení na Krajský úřad Libereckého kraje.
Dne 22.11.2012 byl usnesením členské schůze č.12 s) Mikroregion Jizera schválen 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
Vzhledem k tomu, že nebyl schválen dodatek č. 5 Stanov, který orgán pro schválení účetní
závěrky vytváří, je nutné toto usnesení revokovat.
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Návrh členů orgánu pro schválení účetní závěrky:
Jaroslav Červa – starosta Obce Kobyly,
Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov,
Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek
Členské obce souhlasí s návrhem.
3/ 2. ročník akce: Pojďte si hrát
Mikroregion Jizera uspořádá v pondělí dne 13. května 2013 pro mateřské školy v regionu
společnou akci. Osloveny byly všechny MŠ v regionu a z Turnova pouze jedna MŠ. Celkový
počet dětí: cca 300
Akce se uskuteční opět v Pěnčíně.
ÚKOLY: Poradce zajistí dopravce na přepravu dětí (např. Rulec, Žehrov, SOÚ zemědělské
Hubálov, nákup občerstvení (sladká odměna, pití, kelímky)
S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce.
4/ Příprava žádosti z POV Libereckého kraje na rok 2013
Část obcí doposud neposkytla podklady. Jedná se o obce Příšovice, Přepeře a Pěnčín.
Společný projekt bude zaměřen na obnovu veřejného osvětlení a rozhlasu, max. náročnost akce
100 000,- Kč, bude se jednat o investiční akci
Akce se týká těchto obcí:
Svijanský Újezd, Radimovice, Kobyly, Turnov, Přepeře, Penčín, Lažany, Příšovice, Ohrazenice
a Svijany
ÚKOLY: Po vyhlášení POV poradce zpracuje a podá žádost o podporu.
5/ Rozvojové aktivity obcí – ISRU MAS Turnovsko
Ing. Lelek žádá všechny členské obce, aby poskytly informace MAS Turnovsku o svých
rozvojových záměrech, požádaly neziskové organizace působící na jejich území o součinnost při
zpracování rozvojového materiálu.
Neocenitelnou pomocí bude i komunikace s podnikatelskou veřejností, jejíž záměry by se také
měly do rozvojové strategie zanést.
6/ Diskuse
Energetické štítky budov
• nutnost při prodeji objektů
• do SOD dávat požadavek na termokamery při zateplování objektů – cca 6 tis. Kč
Výše poplatku za komunální odpad
• v rámci členských obcí se poplatek liší, část účtuje poplatek na osobu, část za popelnici
• např. Příšovice - popelnice 20 l/ osoba/týden nebo 60l/osoba/14 denní svoz
18.3.2013 se uskuteční setkání starostů v Turnově
7/ Usnesení
Účast 9 členských obcí
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Členská schůze schvaluje:
a) Dodatek č. 5 Stanov Mikroregion Jizera
(9 hlasů ano)
b) revokaci usnesení členské schůze č.12 s) ze dne 22.11.2012
c) členy orgánu pro schválení účetní závěrky:
Jaroslav Červa – starosta Obce Kobyly,
Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov
Mgr.Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek

(9 hlasů ano)

( 9 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- rozsah činností spojených s pořádáním 2. ročníku akce Pojďte si hrát
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod programu

……………………..
Antonín Lízner
ověřovatel

….………………….
Jaroslav Červa
ověřovatel

.…………………
Ing. Petr Lelek
předseda

8/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 18,45 hod.
Další členská schůze MR Jizera se uskuteční dne 16.5.2013 od 17,00 hod. v obci Pěnčín
v kulturním domě
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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