ZÁPIS
z veřejného zasedání č.1/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera
konané dne 27.1.2015 od 16,00 hod. v Paceřicích v hasičské zbrojnici
Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jednohlasně 12 hlasy schváleni Ing. Karel Bičík a Jaroslav Červa.
Program:
1/Věra Tejmlová, Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost - presentace
od 16,30 hod.
2/ Roman Šturma, Severočeské komunální služby s.r.o.- nabídka obcím na likvidaci biodpadů
od 17,00 hod.
3/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
4/ Schválení ročního členského příspěvku dle platných Stanov
5/ Činnost inventarizační komise v roce 2014
6/ Poradenská činnost na rok 2015
7/ Vedení účetnictví v roce 2015
8/ Společné aktivity MR Jizera v roce 2015
9/ Podání žádosti o dotaci na Město Turnov (protidrogová prevence)
10/ Projekt SMO - Administrativní podpora malých obcí
11/ Určení výše rozpočtového opatření 2/2014
12/ Diskuse
13/ Usnesení
14/ Závěr
Program zasedání byl doplněn a schválen 12 hlasy.
1/Věra Tejmlová, Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost – presentace
Sídlo společnosti Energie pod kontrolou je v Hodoníně, jednatelství má kancelář v Liberci.
Při jednání o uzavření smlouvy se řeší skutečnosti 5 let zpět. Jsou to náklady na elektriku a
vložené náklady (opravy atd.). Poté na cca15 let přebírají provoz dle stávající sítě.
Obce získali bližší informace a v případě zájmu budou kontaktovat zástupce firmy osobně pro
vytvoření individuální nabídky.
2/ Roman Šturma, Severočeské komunální služby s.r.o.- nabídka obcím na likvidaci
biodpadů
Roman Šturma prezentoval obcím nabídku Severočeských komunálních služeb na likvidaci
bioodpadů. Je nabízen týdenní svoz od 1.4. do 31.10. daného roku. Likvidaci bioodpadu je nutné
zajistit na katastrálním území obce.
Mgr. Šrytrová má odlišný výklad MV ČR - likvidace bioodpadu v Turnově je možná.
3/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Po vyhotovení zápisu zvolení přestavitelé mikroregionu zajistí změnu podpisových vzorů na
účtech mikroregionu a poradce zašle změnu statutárních zástupců na Krajský úřad Libereckého
kraje.
- splněno
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Poradce do 30.12.2014 rozešle všem členským obcích zprávu o finanční činnosti Mikroregionu
Jizera v roce 2014 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je
nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy.
- splněno
Pozvat na další jednání zástupce společnosti Energie pod kontrolou.
- splněno
Poradce připraví dopis pro hejtmana Libereckého kraje, ve kterém bude vyjádřen nesouhlas
s alokací uvolňovanou na Program obnovy venkova.
- splněno
4/ Schválení ročního členského příspěvku dle platných Stanov
Dle článku XVI. Vklady a příspěvky platných Stanov je nutné stanovit výši a termín
pravidelného ročního příspěvku.
Návrh:
Členský příspěvek na rok 2015 se stanovuje ve výši 2,- Kč na 1 trvale hlášeného obyvatele splatnost do 28.2.2015
Počet obyvatel:
Čtveřín
Sychrov
Ohrazenice
Lažany
Kobyly
Vlastibořice
Pěnčín
Příšovice
Paceřice
Přepeře
Svijany
Svijanský Újezd
Soběslavice
Radimovice
Turnov
Žďárek

470 obyvatel
199 obyvatel
1113 obyvatel
228 obyvatel
338 obyvatel
259 obyvatel
687 obyvatel
1366 obyvatel
326 obyvatel
902 obyvatel
296 obyvatel
407 obyvatel
169 obyvatel
292 obyvatel
14 335 obyvatel
137 obyvatel

Údaje platné k 1.1.2014 - zdroj ČSÚ.
ÚKOLY:
Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku.
5/ Činnost inventarizační komise v roce 2014
Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Červa - starosta Obce Kobyly
Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka Obce Sychrov
Mgr. Iva Havlíková – starostka Obce Žďárek
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Komise provedla ke dni 19.1.2015 inventuru majetku svazku, ze které byl pořízen inventarizační
zápis, který je uložen v sídle svazku.
Byl ověřen majetek svazku a stav účtu k 31.12.2014 činil 247 009,02 Kč.
Stav účtu u České národní banky k 31.12.2014 činil 278,61 Kč
Zápis byl předložen členským obcím.
6/ Poradenská činnost na rok 2015
Dne 24.1.2008 byla schválena odměna ve výši 60 000,- Kč/ rok předsedovi svazku za činnosti
spojené s vedením mikroregionu formou uzavření dohody o provedení práce. Vzhledem k tomu,
že dohoda se uzavírá na běžný rok, je nutné schválit Dohodu o provedení práce na rok 2015
s ing. Václavem Sodomkou.
Členské obce nemají výhrady k uzavření DPP.
Paní Lásková Soldátová, jednatelka společnosti 1FSL s.r.o., předložila smlouvu na poradenskou
činnost svazku dle občanského zákoníku na rok 2015 o celkových nákladech 80 000,-Kč – není
plátce DPH (výše nákladu totožná s rokem 2014). Členské obce nemají výhrady k uzavření
příkazní smlouvy.
7/ Vedení účetnictví v roce 2015
Mikroregion dle platných Stanov je povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
způsobilou. V roce 2015 je předkládán návrh na uzavření dohody o provedení práce s paní
Gabrielou Hrazdirovou na vedení účetnictví MR, zpracování měsíčních uzávěrek a roční účetní
závěrky v částce 10 000,- Kč za 70 hodin práce. Částka bude uhrazena z prostředků
mikroregionu a bude splatná ve 2 splátkách k 30.6.2015 – 5000,- Kč, k 31.12.2015- 5000,- Kč.
8/ Společné aktivity MR Jizera v roce 2015
Jako každý rok bude i letos připravena akce pro děti ,,Pojďme si hrát“, na příštím zasedání bude
jednáno o podrobnostech.
Další aktivity budou zaměřeny na:
- dětská hřiště (výstavby, nové herní prvky,…),
-hasičské zbrojnice (opravy budov, obnova hasičské techniky,…)
- VO (obnovy a opravy veřejného osvětlení)
- místa setkávání (budování nových míst, nákup mobiliáře a nákup vybavení pro pořádání akcí,
…)
- propojení kulturních aktivit (společná propagace akcí organizovaných jednotlivými obcemi),
- revitalizace zeleně (ošetření, kácení, výsadba nových dřevin,…)
- nákup štěpkovače
- odchyt volně pobíhajících psů (společné zajištění služby)
- multilicence na IT
ÚKOLY:
Členské obce na příštím zasedání oznámí, na jaké aktivity se chtějí zaměřit.
Poradce zjistí na MPSV bližší informace o tzv. červených tlačítkách určených pro seniory.
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9/ Podání žádosti o dotaci na Město Turnov (protidrogová prevence)
Svazek podá žádost o dotaci ve výši 20 000,- Kč na Město Turnov na financování protidrogové
prevence v MR Jizera.
Tel. kontakt na organizaci Most k naději:
K-Centrum Liberec
Otevírací doba
Pondělí až pátek: 8 - 12 hod. a 12:30 - 16:30 hod.
Telefon: 482 713 002, 775 624 246
E-mail: vedouci.kc@mostknadeji.cz
10/ Projekt SMO - Administrativní podpora malých obcí
Do 01/2015 zašle SMO revize stanov a návrh stanov na založení nového svazku obcí, poté budou
všem obcím přepískány k vyjádření.
Dne 30.4.2015 se uskuteční 2. setkání zástupců obcí ORP Turnov. Obcím bude zaslána pozvánka
od starosty Města Turnov.
Dokument zpracovaný pro 4 oblasti byl SMO předán dne 20.12.2014 s tím, že do 02/2015 bude
ze strany SMO připomínkován.
V Jablonci nad Nisou proběhne jednání o odpadech v rámci projektu SMO s SKS. Termín bude
upřesněn. Za MR Jizera budou přítomni Ing. Sodomka a Mgr. Šrytrová.
11/ Určení výše rozpočtového opatření 2/2014
Členským obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2014, jako vyrovnané, ve výši -40
888,- Kč na straně příjmů a výdajů.
12/ Diskuse
Ing. Sodomka – informace
dne 19.2.2015 se bude konat audit mikroregionu
u webových stránek mikroregionu není přístup do všech služeb. Členské obce souhlasí s tím, že
předsedovi a poradci bude pod heslem umožněn přístup ke všem funkcím webových stránek
ÚKOLY:
Předseda zajistí přístupová hesla včetně manuálu na vkládání informací.
Ing. Hocke – za město Turnov se bude zasedání mikroregionu nově účastnit místostarostka Mgr.
Houšková
13/ Usnesení
Účast 12 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a)
roční členský příspěvek na rok 2015 ve výši 2,- Kč / trvale hlášeného obyvatele se
splatností k 28.2.2015
(12 hlasů ano)
b)
uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Václavem Sodomkou, předsedou MR Jizera na
rok 2015
(12 hlasů ano)
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c)

uzavření příkazní smlouvy na poradenskou činnost s 1FSL s.r.o. na rok 2015
(12 hlasů ano)
d) uzavření dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2015 v částce
10 000,- Kč za 70 hodin práce.
(12 hlasů ano)
e) podání žádosti o dotaci na Město Turnov na protidrogovou prevenci v obcích
mikroregionu
(12 hlasů ano)
f) zřídit přístup předsedovi a poradci k ovládání všech funkcí webových stránek
(11 hlasů ano, 1 se zdržel)

Členská schůze bere na vědomí:
Inventarizaci majetku za rok 2014
Příjmy a výdaje rozpočtového opatření č. 2/2014
Členská schůze neschvaluje:
žádný bod programu

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

….………………….
Jaroslav Červa
ověřovatel

.…………………..
Ing. Václav Sodomka
předseda

14/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno v 19,10 hod. Další členská schůze MR
Jizera se uskuteční dne 31.3.2015 od 17,00 hod. v Lažanech.

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