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   ZÁPIS 
z veřejného zasedání č. 1/2019 členské schůze Mikroregionu Jizera konané  

dne 5. února 2019 od 17,00 hod. v obci Svijany v budově bývalé školy 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: dle presenční listiny 

Přítomno 13 zástupců členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. 

 

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli 

jmenováni pan Ing. Felkner a pan Ing. Bičík (jednohlasně 13 hlasy schváleno). 

 

Program:  
1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

2/  Činnost inventarizační komise v roce 2018 

3/  Stanovení ročního členského příspěvku v roce 2019 

4/  Poradenská činnost na rok 2019 – uzavření příkazní smlouvy 

5/  Informace o  rozpočtovém opatření č. 5/2018  

6/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2019 

7/  Zvyšování kvality života v MR JIZERA –  realizace akce 

8/  Podání žádosti o dotaci na integrovaný projekt z POV Libereckého kraje 

9/  Dotace pro obce  

10/  Diskuse  

11/  Usnesení 

12/  Závěr 

 

Program byl doplněn o schválení rozpočtového opatření č. 1/2019 

  

Program zasedání byl schválen 13 hlasy. 

 

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera 

 

Po vyhotovení zápisu ze zasedání svazku zvolení představitelé mikroregionu zajistí změnu 

podpisových vzorů na účtech mikroregionu a poradce zašle změnu statutárních zástupců na 

Krajský úřad Libereckého kraje. 

                                                                    - postupně plněno 

 

Poradce rozešle všem členským obcím Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera 

v roce 2018 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. 

      - splněno 

 

Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2019 předložily obce: Žďárek, Přepeře, Kobyly, Lažany, 

Turnov, Sv. Újezd, Sychrov, Paceřice, Příšovice, Čtveřín, Ohrazenice, Vlastibořice, Svijany 

 

Poradce zveřejní na webových stránkách svazku schválený rozpočet a střednědobý výhled 

rozpočtu, členské obce zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedeném schváleném 

dokumentu. 
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       - splněno 

Vyvěšený návrh střednědobého výhledu rozpočtu přinesly k archivaci obce: Žďárek, Přepeře, 

Kobyly, Lažany, Turnov, Sv. Újezd, Sychrov, Paceřice, Příšovice, Čtveřín, Ohrazenice, 

Vlastibořice, Svijany 

 

Obce musí zajistit podpis předávacího protokolu na akci: Zvyšování kvality života v MR 

JIZERA, který předá poradce. Po ukončení plnění budou zaslány poradkyni 2 fotografie. 

   - postupně plněno 

 

Na zasedání přichází zástupce členské obce Žďárek – přítomno 14 zástupců členských obcí 

 

2/  Činnost inventarizační komise v roce 2018 

Ústřední inventarizační komise: předseda: Ing. Petr Felkner – starosta obce Svijany 

Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka obce Sychrov 

    Mgr. Iva Havlíková – starostka obce Žďárek 

 

Komise provedla ke dni 21.1.2019 inventuru majetku svazku, ze které byl pořízen inventarizační 

zápis, který je uložen v sídle svazku. 

Byl ověřen majetek svazku a stav běžného účtu k 31.12.2018  a stav účtu u České národní banky 

k 31.12.2018. 

 

Zápis byl předložen členským obcím. 

 

3/  Stanovení ročního členského příspěvku v roce 2019 

Dle článku XV. Členské příspěvky platných Stanov je nutné stanovit výši a termín pravidelného 

ročního příspěvku. 

 

Návrh: 

Členský příspěvek na rok 2019 se stanovuje v níže uvedeném rozsahu s datem úhrady do 

30.4.2019. 

Čtveřín    15 000,- Kč 

Sychrov                                   15 000,- Kč 

Ohrazenice               15 000,- Kč 

Lažany     15 000,- Kč 

Kobyly    15 000,- Kč 

Vlastibořice    15 000,- Kč 

Pěnčín     15 000,- Kč 

Příšovice               15 000,- Kč 

Paceřice    15 000,- Kč 

Přepeře    15 000,- Kč 

Svijany     15 000,- Kč 

Svijanský Újezd   15 000,- Kč 

Soběslavice    15 000,- Kč 

Radimovice     15 000,- Kč 

Turnov                45 000,- Kč 

Žďárek                15 000,- Kč 

 

ÚKOLY:  

Paní účetní vystaví faktury všem obcím na úhradu členského příspěvku. 
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4/  Poradenská činnost na rok 2019 – uzavření příkazní smlouvy 

Paní Jarmila Lásková Soldátová, jednatelka společnosti 1FSL s.r.o., předložila smlouvu na 

poradenskou činnost svazku na rok 2019 o celkových nákladech 90 000,- Kč  + 40 000,- Kč za 

administraci žádosti o dotaci z POV LBC kraje. Společnost není plátce DPH. Členské obce nemají 

výhrady k uzavření příkazní smlouvy. 

 

5/  Informace o  rozpočtovém opatření č. 5/2018  

Rozpočtové opatření č. 5/2018 nebylo v roce 2018 provedeno. 

 

6/  Společné aktivity MR Jizera v roce 2019 

Obce souhlasí, aby byl zajištěn další ročník akce pro děti z mateřských škol ,,Pojďme si hrát 

Termín na konání akce: 17.5.2019 

Místo konání: Pěnčín 

S obcí Pěnčín bude zajištěn program akce. 

 

 

ÚKOLY: Poradce osloví  MŠ, zda se akce zúčastní, provede objednání autobusů na základě 

počtu přihlášených dětí,  po dohodě s Městem Turnov zvolí jednu MŠ z Turnova, která se akce 

zúčastní a zajistí tisk pamětních listů pro děti. 

Předseda svazku zajistí drobnou sladkou odměnu pro děti v max. výši 20,- Kč/dítě a kelímky na 

pití. 

 

Dále bude zajištěno pro seniory divadelní představení na podzim letošního roku. Osloven bude 

divadelní spolek z Lomnice nad Popelkou. 

Na příštím zasedání budou dohodnuty podrobnosti. 

 

7/  Zvyšování kvality života v MR JIZERA –  realizace akce 

V lednu 2019 byla Libereckému kraji předložena průběžná zpráva. 

V letošním roce bude dokončeno plnění a vyúčtovány veřejnoprávní smlouvy. 

Doposud platí požadavek na zasílání fotografií po ukončení akce. 

 

 

8/  Podání žádosti o dotaci na integrovaný projekt z POV Libereckého kraje 

Členské obce budou žádat na společný nákup techniky. Výsledek projektu budou využívat  

všechny členské obce s proškolenými osobami.  

 

Název akce: Nákup techniky pro MR Jizera 

Celkové předpokládané náklady 2 000 252,00 Kč 

Dotace bude požadována 50% ve výši 1 000 000,- Kč 

Požadavky na společné komunální služby: 

 

rotační sekačka na trávu s košem 1 

elektrocentrála 2 

motorová pila  7 

plotostřih  3 

radlice k traktoru se řetězi 1 
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rozmetadlo na posyp 1 

vysavač listí k zavěšení na vlek /bočnici 1 

zahradní traktůrek 2 

křovinořez  5 

čelní odmetací kartáč k traktoru 1 

traktorový nosič kontejnerů" na odvoz posečené trávy, 

spadaného listí a ořezaných větví + kontejner 

1 

zahradní sekací traktor s přívěsným vozíkem  1 

benzínové zahradní nůžky 1 

benzínová elektrocentrála 15HP/6,8kW (400V) 5,5kW(230V 1 

vozík pod elektrocentrálu                                                        1 

posypový vozík za traktůrek (rozmetadlo) 1 

dva kusy kontejnerů s hákovým natahováním na bioodpad 

vnitřních rozměrů 

2 

motůčko 1 

svahová sekačka -profesionální svahový mulčovač 

s teleskopickou rukojetí,  4WD 

1 

profesionální samojízdný rotační mulčovač, 4WD 

vybavený hydrostatickou převodovkou a pohonem všech 4 kol. 

Je vhodný pro sečení neudržovaných travnatých ploch svahů 

a obtížněji přístupných terénů        

1 

motorový zametač obsah min. 173 cm3 s výkonem 6,5 HP  1 

 

ÚKOLY: Poradkyně zpracuje na základě předložených podkladů žádost o dotaci po vyhlášení 

programu a předloží ji paní předsedkyni k podpisu. 

 

9/ Schválení rozpočtového opatření č. 1/2019 

Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2019 – financování 727 568,10 Kč a výdaje 

727 658,10 Kč (příloha zápisu).  

Členské obce k němu nemají výhrady. 

 

 

10/  Dotace pro obce  

8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného  použití a podpora  sběru a využití 

bioodpadů 

T do 28.2.2019 

Max. dotace 120 000,- Kč  v  50% podílu 

 

11/  Diskuse  

Poradce – na příští zasedání bude pozván Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, 

investic a veřejných zakázek Libereckého kraje 

 

Ing. Sodomka – odkup akcií ČSAD Liberec, zákon o územní členění 

 

Poradce – informace 

- audit hospodaření mikroregionu proběhne dne 12.2.2019 

- Liberecký kraj bude v následujících min. 2 letech zajišťovat zpracování nového PRVKUKu. 
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12/  Usnesení 

Účast 14  členských obcí   

 

Členská schůze schvaluje:  

a) výši ročního členského příspěvku na rok 2019 a termín úhrady do 30.4.2019                                                                                

                                               ( 14 hlasů ano/0/0) 

b) uzavření příkazní smlouvy na poradenskou činnost s 1FSL s.r.o. na rok 2019  

                                                                                                                  (14 hlasů ano/0/0) 

c) podání žádosti dotaci a o účast Mikroregionu Jizera na projektu Nákup techniky pro MR 

Jizera“ s vyčleněním vlastního podílu žadatele na realizaci akce v min. výši 1 000 252,- 

Kč včetně DPH                                                                                         (14 hlasů ano/0/0) 

d) rozpočtové opatření č. 1/2019                                                                  (14 hlasů ano/0/0)  

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- inventarizaci majetku za rok 2018 

- zajištění akce: Pojďte si hrát 

 

 

 

 

 

………………………..   ….………………….                       .……………………..                                                                                   

Ing. Petr Felkner   Ing. Karel Bičík                                 Ing. Václav Sodomka                         

         ověřovatel                    ověřovatel                                            předseda 

 

 

 

13/ Závěr 
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 19,10 hod. Další členská schůze MR Jizera 

se uskuteční dne 16. dubna 2019 od 17,00 hod. v obci Pěnčín.



 

 

 

 

 

 

  


