ZÁPIS
z veřejného zasedání č.2/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera
konané dne 20.3.2014 od 17,00 hod. v budově bývalé školy ve Svijanech
Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jednohlasně schváleni Jaroslav Červa a Dalibor Oplt .
.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Poradenská činnost na rok 2014
3/ Příprava žádosti z POV Libereckého kraje na rok 2014
4/ Společné aktivity MR Jizera v roce 2014
5/ Vyhlášené dotační možnosti pro obce
6/ Projekt meziobecní spolupráce na ORP Turnov
7/ Diskuse
8/ Usnesení
9/ Závěr
Program zasedání byl schválen 11 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Paní Francová vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
- doposud nesplněno
Poradce vyzve obce Vlastibořice, Žďárek, Čtveřín a Soběslavice, zda mají zájem se do projektu
na obnovu veřejného osvětlení a rozhlasu zařadit a následně předseda s místopředsedou vylosují
z nich jednu členskou obec, aby počet obcí účastnících se na projektu činil 10 obcí. Poradce
bude následně o losování informovat obce, které projeví zájem se do projektu zapojit.
splněno, byla vylosována obec Soběslavice
Poradce prověří zájem MŠ v regionu o společnou akci Pojďme si hrát a dohodne společný
termín akce.
neprovedeno
Poradce vyzve písemně Policii ČR, aby v rámci spolupráce s obcemi, statistiky zasílala dle ústní
dohody.
- splněno
2/ Poradenská činnost na rok 2014
Paní Lásková Soldátová založila firmu na poradenskou činnost 1FSL s.r.o. , která předložila
smlouvu na poradenskou činnost svazku dle občanského zákoníku na rok 2014 o celkových
nákladech 117 040,-Kč – není plátce DPH (výše nákladu totožná s rokem 2013). Členské obce
nemají výhrady k uzavření příkazní smlouvy.
3/ Příprava žádosti z POV Libereckého kraje na rok 2014
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ZÁPIS
z veřejného zasedání č.2/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera
Členské obce se dohodly, že bude podána žádost na akci: Obnova veřejného osvětlení a rozhlasu
MR Jizera 2014
Celkové náklady: 1 081 282,- Kč včetně DPH
Dotace bude 50% jako v minulých letech.
Akce se týká těchto obcí:
Radimovice, Kobyly, Turnov, Přepeře, Penčín, Lažany, Ohrazenice, Sychrov, Soběslavice a
Svijany
Jednotlivé aktivity obcí včetně požadovaných nákladů:
Sychrov:
Výměna svítidel z důvodů úspory el.energie.
Místní část - Sedlejovice : 25 kusů
- Radostín : 13 kusů
Svítidla : zářivková / 2 kusy zářivek ve svítidle/ 36 + 36 W
cena 2 400,-Kč včetně DPH a práce,tj. 91 200,-Kč
Stmívače : 2 kusy v ceně 4800,-Kč + DPH 21 % tj. 5 808,-Kč,celkem 11 616,-Kč
Celkové náklady včetně DPH: 102 816,- Kč
Ohrazenice
V Ohrazenicích bude provedena rekonstrukce VO na sídlišti. Jedná se o snížení sedmi sloupů a
výměnu svítidel Bude vyměněn výložník, nahrazeno stávající svítidlo Lumen TITANE 70W,
osazen kabel CYKY3Cx1,5, žárovka výbojková 70W, demontáž, montáž a recyklace původního
VO.
Celkové náklady včetně DPH 46.713,-Kč
Paceřice:
Výměna 2 rozvaděčů veřejného osvětlení – Osada Paceřice a Husa (50 000,- Kč), obnova
osvětlení podchodu pod R35 (poškozené, část odcizena včetně kabeláže) výměna 40 m vedení a 3
svítidel (20 000,- Kč) a nahrazení stávajících vrchních rozvodů veřejného osvětlení včetně
kotvících prvků kabelů mezi 26 sloupy VO (80 000,- Kč)
Celkové náklady včetně DPH: 150.000,- Kč
Přepeře:
Obnova a doplnění veřejného osvětlení proběhne na návsi obce Přepeře v průchodu parčíkem,
budou nasvíceny vstupní schody z parčíku ke kostelu sv. Jakuba staršího a bude nově nasvícena
socha "Svobodě a padlým" z první světové války.
- technické parametry: 8 ks svítidel nízkých parkových, 2 světla bodová, 2 světla zemní, 80 m
zemního kabelu, připojovací materiál na stávajícím sloupu V.O.
- bude obnoveno připojení na stávajícím sloupu V.O., který stojí na stejném pozemku
- Místo plnění: p. parc. č. 291/1 v k.ú. Přepeře u Turnova, který je ve vlastnictví obce.
Celkové náklady včetně DPH: 100.000,- Kč
Radimovice:
Dojde k zakoupení nové ústředny bezdrátového rozhlasu vč. příslušenství, která bude osazena v
budově obecního úřadu č.p. 47 Radimovice
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z veřejného zasedání č.2/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera
Dále bude osazen jeden nový stožár veřejného osvětlení vč. osvětlovacího tělesa na p.p.č. 1274
k.ú. Radimovice u Sychrova (vlastník obec Radimovice). kabel byl již položen
Celkové náklady včetně DPH: 100.000,- Kč
Kobyly:
Dojde k výměně 20 ks osvětlovacích těles za úspornější.
Veřejné osvětlení je v majetku obce.
Celkové náklady včetně DPH: 100.000,- Kč
Soběslavice:
Prodloužení vedení veřejného osvětlení od čp. 44 ke hřbitovu
Délka vedení 200 m, počet sloupů 4, počet svítidel 5. Celkové náklady 82 000,0 Kč bez DPH.
Celkové náklady včetně DPH: 99 220,- Kč
Turnov:
Na sídlišti v ulici Přepeřská dojde k výměně 22 ks svítidel na nová.
Celkové náklady včetně DPH: 110.000,- Kč
Svijany:
Ve Svijanech budou vyměněny staré sloupy veřejného osvětlení, včetně lamp
Bude se jednat o
- Demontáž a odpojení stáv svítidel, výložníků a stožárů 7 ks.
- Výkopy a spojkování stávajících kabelů a napojení uzemnění
- Výkopy a betonování nových 7 ks stožárů, napojení vedení a elektrovýzbrojí, osazení výložníku
a napojení svítidel
- Přezkoušení vedení
Celkové náklady včetně DPH: 167 533,- Kč
Pěnčín:
V místních částech obce Pěnčín dojde k výměně úsporných svítidel v tomto rozsahu
-Albrechtice 8 ks – kolem cesty p.č.686/1 a 686/2 k.ú. Kamení, Zásada – 17 ks kolem cesty
p.č.681, p.č. 691, 698/1, 705 v k.ú.Kamení, Pěnčín- 5 ks kolem krajské komunikace Pěnčín –
Vitanovice p.č 2436 v k.ú. Pěnčín.
Náklady na výměnu jednoho stávajícího svítidla za úspornější je cca 3.500,- Kč
Celkové náklady včetně DPH: 105.000,- Kč
Při zakoupení nových svítidel se počítá s technických zhodnocením – svítidla bude výkonnější a
sníží rozsah spotřebované el. energie.
Dle normy ČSN EN 13201-2, která není závazná, ale velice zásadním způsobem řeší technickou
způsobilost užívání osvětlení, je možné nové veřejné osvětlení realizovat, pokud je zajištěno
řádné osvětlení chodníků či komunikací. Z tohoto důvodu je vhodné překvalifikovat stávající
osvětlení, pokud nesplňuje potřebnou kapacitu osvětlení, na doplňkové osvětlení, jako např. pro
potřeby přechodů.
Norma ČSN EN 13201-2 definuje třídy osvětlení a jim odpovídající základní fotometrické
požadavky s ohledem na zrakové potřeby uživatelů komunikace.
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Třídy osvětlení ME se vztahují na řidiče motorových vozidel pohybujících se po významnějších
komunikacích s vyšší dopravní zátěží. Třídy osvětlení ME kladou na osvětlovací soustavy ty
nejvyšší nároky. Předepisují hodnoty jasů komunikace. Krom toho požadují i zajištění podélné a
celkové rovnoměrnosti, místy oslnění a osvětlení okolí vlastní vozovky.
Pro řidiče motorových vozidel jsou určeny také třídy osvětlení CE. Ty se používají v místech se
specifickými podmínkami. Například na obchodních třídách, složitějších křižovatkách,
kruhových objezdech nebo i tam, kde se tvoří dopravní zácpy. Třídu osvětlení CE je v některých
případech možné přiřadit i komunikacím pro cyklisty nebo pěší. Zde jsou předpisy poněkud
mírnější. Je požadováno dosažení udržované průměrné osvětlenosti a její rovnoměrnosti.
Třídy osvětelní S a A se uplatní v místech, kde je hlavním účastníkem dopravy chodec nebo
cyklista. Jsou to především chodníky, cyklistické stezky, zpevněné krajnice nebo jiné části
pozemních komunikací, které leží odděleně nebo podél jízdního pásu vozovky pro motorovou
dopravu. Patří sem i komunikace v obytných zónách (rezidenčních čtvrtích) s výrazně omezenou
motorovou dopravou, pěších zónách, parkovacích plochách, školních dvorech apod. Třída A se
používá tam, kde se klade důraz i na dobré vnímání prostoru, tedy například v obchodních nebo
společenských lokalitách. Třída osvětlení S požaduje zajištění udržované osvětlenosti a
minimální hodnoty, přitom udržovaná osvětlenost nesmí být větší než 1,5 násobek předepsané
hodnoty. U třídy osvětlení A je to stejné, jen se místo osvětlenosti vyhodnocuje polokulová
osvětlenost.
ÚKOLY: Poradce požádá KÚ LBC kraje, zda by se mohlo mezi podporované aktivity v rámci
POV zařadit i doplňkové osvětlení.
4/ Společné aktivity MR Jizera v roce 2014
3. ročník akce: Pojďte si hrát
Mikroregion Jizera uspořádá v pátek dne 16.května 2014 pro mateřské školy v regionu
společnou akci. Osloveny budou 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, nákup občerstvení (sladká odměna, pití,
kelímky)
S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce.
5/ Vyhlášené dotační možnosti pro obce
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – obnova veřejného osvětlení
EFEKT 2014 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie na
rok 2014
http://www.mpo.cz/dokument145218.html
6/Projekt meziobecní spolupráce na ORP Turnov
Dotazníky pro obce byly zaslány k nastudování elektronicky a poté byli s jednotlivými starosty
řízenými rozhovory vyplněny za účasti koordinátora.
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Volitelné téma – nyní je v řešení
Termín společného jednání se starosty bude ve čtvrtek 5. června 2014 od 9,00 hod v Turnově
7/ Diskuse
Poradce – přezkoumání hospodaření svazku
Přezkoumání hospodaření svazku proběhne dne 24.3.2014.
8/ Usnesení
Účast 11 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a)
uzavření příkazní smlouvy na poradenskou činnost s 1FSL s.r.o. na rok 2014 v max.
celkové částce 117 040,- Kč
(11 hlasů ano)
b) podání žádosti o dotaci z POV Libereckého kraje na akci: Obnova veřejného osvětlení a
rozhlasu MR Jizera 2014 v rozsahu bodu č. 3 zápisu včetně vyčlenění potřebných
vlastních zdrojů v rozpočtu mikroregionu na základě výběrových
řízení
( 11 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
Přípravu společné akce MR pro děti z mateřských škol
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod programu

……………………..
Jaroslav Červa
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 5.6.2014 od 17,00 hod. ve Čtveřině.

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: jarmila.soldatova@gmail.com
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