ZÁPIS
z veřejného zasedání č.4/2010 členské schůze DSO Mikroregionu Jizera konané
dne 17. června 2010 od 17,00 hod. v Obci Kobyly v sokolovně
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz. presenční listina
Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byly schváleni
Antonín Lízner a Blahoslav Kratochvíl.
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Administrace udělené podpory z PRV na akci: Obnova místních komunikací a zeleně
v Mikroregionu Jizera (výběrové řízení na mobiliář, smlouvy o výpůjčce, úhrada
administrace projektu)
3/ Schválení závěrečného účtu MR Jizera
4/ Příprava na podání žádosti z PRV v 2/2011
5/ Došlá pošta
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr
Program zasedání byl schválen 13 hlasy.
Program doplněn o presentaci firmy SRVO.
Ing. Jiří Skála – mobil: 602 662 330
proběhla presentace občanského sdružení, které bylo založeno před 49 lety, zabývajícího se
veřejným osvětlením
upozornění, že v roce 2012 se přestanou vyrábět stará svítidla do VO a budou nahrazena
novými.
- je realizován pilotní projekt, byly rozdány všem členským obcím základní informace
ÚKOLY:
Na základě předaného letáku je nutné, aby obce v případě jejich zájmu do 30.6.2010 nahlásili
ing. Lelkovi počet svítidel, u kterých by chtěly vyzkoušet nové světelné zdroje.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Návrhu rozpočtu MR Jizera na rok 2010 nedodala obec Soběslavice

2/ Administrace udělené podpory z PRV na akci: Obnova místních komunikací a zeleně
v Mikroregionu Jizera (výběrové řízení na mobiliář, smlouvy o výpůjčce, úhrada
administrace projektu)
Mikroregion Jizera obdržel podporu z Programu rozvoje venkova v max. výši 10 967 926,- Kč.
Celkové předpokládané zdroje včetně DPH činí 14 511 556,- Kč
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Bylo ukončeno zjednodušené podlimitní řízení na Obnovu MK a zeleně v Mikroregionu Jizera.
Vybraný dodavatel: COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005
Nabídková cena včetně DPH 9 199 005,- Kč
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 10.6.2010.
Byla ukončena veřejná zakázka malého rozsahu na služby – zeleň.
Vybraný dodavatel: Michal Trojan
Bydliště/ místo podnikání: Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 68293194
Nabídková cena: 697 443,- Kč včetně DPH
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17.6.2010.
Byla ukončena veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – technika
Vybraný dodavatel: TEROP, spol. s r.o.
Adresa sídla/ místa podnikání: Cukrovarská 167,503 03 Smiřice
IČ: 47472286
Nabídková cena: 1 008 106,- Kč včetně DPH
Kupní smlouva byla uzavřena. Postupně bude předávána dodávka v jednotlivých členských
obcích včetně zaškolení obsluhy.
Úvěr:
Je požadován úvěr ve výši 6 731 613,- Kč s tím, že 5 931 000,- Kč by bylo splaceno max. do
30.1.2011 (přijatá dotace) a 800 000,- Kč max. do 31.7.2011.
z toho: Radimovice 2 426 000,Kobyly
2 600 000,Sychrov
1 605 613,Žďárek
1 00 000,6 731 613,- Kč
ÚKOLY: Poradce a předseda svazku budou jednat o přijetí úvěru od bankovního ústavu či
dodavatelského úvěru v rozsahu 6 900 000,- Kč.
Bude vypsáno výběrové řízení na TDI – poradce všem zašle výzvu, starostové členských obcí ji
elektronicky zašlou vytipovaným TDI. Termín předání nabídek do 30.6.2010.
Bude vypsáno výběrové řízení na dodávku – mobiliář .
Členové hodnotící komise: Jaroslav Červa, Jan Mareš a Ing. Lelek
Členská schůze pověřuje předsedu svazku uzavřít smlouvy o dílo s uchazečem, který dle výroku
hodnotící komise předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
ÚKOLY: Obce do 12.7.2010 napíší poradci své požadavky včetně vytipovaných adres
dodavatelů i elektronických
– napsat technické standardy, délky laviček, zda s opěradly, použitý materiál, druh a barva
nátěru
Rozsah poptávané dodávky uvedený v žádosti o dotaci:
V Radimovicích na veřejném prostranství za budovou obecního úřadu na pozemku p.č. 174/10 v
k.ú. Radimovice u Sychrova bude pro pohodlí občanů a návštěvníků na trávníku a na cestě
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umístěno 16 laviček. Plocha zeleně bude opatřena fixními odpadkovými koši (3 ks). Ke
stání kol bude osazen 1 stojan.
V Obci Kobyly v místních částech budou veřejná prostranství doplněna dřevěnými informačními
panely - plakátovacími stojany (5 ks o rozměrech stojanu 3,25m x 2,20m), které pro
informovanost občanů velice schází
Přehled:
Kobyly
p.p.č. 69
k.ú. Kobyly část Kobyly
1 plakátovací stojan
Vorklebice
p.p.č. 999
k.ú. Kobyly část Vorklebice 1 plakátovací stojan
Kobyly (Nechálov) p.p.č.276/3
k.ú. Kobyly část Nechálov
1 plakátovací stojan
Havlovice
p.p.č. 369
k.ú. Kobyly část Havlovice
1 plakátovací stojan
Podhora
p.p.č 1388/1
k.ú. Podhora u Pěnčína
1 plakátovací stojan
V obci Vlastibořice za obecním úřadem na p.p.č.. 28, 26/1, 26/3, st.p.č. 7 v k.ú. Vlastibořice na
celkové ploše 649 m2dojde k osazení 6 ks laviček, 2 ks stojanů na kola
V obci Žďárek dojde k doplnění veřejných prostranství mobiliářem. U budovy obecního úřadu
na st.p.č. 65 v k.ú. Žďárek u Sychrova bude osazena prosklená úřední deska a betonový
odpadkový koš se stříškou. Na zástavkách hromadné dopravy budou osazeny 2 plakátovací
plochy, které budou připevněny na obvodové zdi čekáren a jeden koš na odpadky. Dále
budou umístěny 2 koše na p.p.č. 271/8, 1 koš na p.p.č. 65/1. Dva stojany na kolo betonové patky, kov budou umístěny na p.p.č. 51/1.Smlouvy o výpůjčkách:
Rozsah pozemkových parcel na Smlouvy o výpůjčce uzavřené s Mikroregionem Jizera a
členskými obcemi:
Žďárek –
MK p.p.č. 374 v k.ú. Žďárek u Sychrova
VO p.p.č. 97/1, 374 v.k.ú. Žďárek u Sychrova.
prořez stromů p.p.č. 384/2, 356/5, 75/6 v k.ú. Žďárek u Sychrova
zeleň p.p.č. 271/8 v k.ú. Žďárek u Sychrova
uskladnění techniky – st.p. č. 65 v k.ú.Žďárek u Sychrova
mobiliář + úřední desky na st.p.č. 65, p.p.č. 271/8, 65/1, 51/1 v k.ú. Žďárek u Sychrova
Sychrov –
most : p.p.č. 1017, 995, 437/1, 437/2, 639 v k.ú. Paceřice a na p.p.č. 305/2, 391, 392 v k.ú.
Žďárek u Sychrova
Výpůjčky s osobami a organizacemi:
Pan Bičík - p.p.č.437/2 v.k.ú. Paceřice
Povodí Labe, a.s. - p.p.č.1017,995/dříve 664/ v k.ú. Paceřice
Ing. arch.Vyhlídal - p.p.č.305/2 c k.ú. Žďárek u Sychrova
zeleň p.p.č. 447/6 v k.ú. Radostín u Sychrova
Kobyly –
MK p.p.č. 643, 651 v k.ú. Kobyly.
zeleň p.p.č. 368/1 v k.ú. Kobyly
uskladnění techniky – st.p. č. 114/2 v k.ú. Kobyly
3

mobiliář – p.p.č. 69 , 999, 276/3, 369 v k.ú. Kobyly
p.p.č. 1388/1 v k.ú. Podhora u Pěnčína
Svijany –
MK p.p.č. 248/5, 275/1, 253/4 v k.ú. Svijany
plocha pro manipulaci materiálů + zeleň p.p.č. 22/7 a 22/5 v k.ú. Svijany
zpevněná plocha před OÚ st.p.č. 80 v k.ú. Svijany
chodník p.p.č. 273 v k.ú. Svijany
uskladnění techniky – st.p. č. 78
Vlastibořice –
MK p.p.č. 750/1 a 749/1 v k.ú. Vlastibořice
oplocení + mobiliář p.p.č.. 28, 26/1, 26/3, st.p.č. 7 v k.ú. Vlastibořice
odstavné plochy za KD + zeleň p.p.č. 36/1 a st.p.č. 5/1 v k.ú. Vlastibořice
zeleň OÚ - p.p.č. 28, 26/1, 26/3 a st.p.č. 7 v k.ú. Vlastibořice
uskladnění techniky – st.p. č. 7 v k.ú. Vlastibořice
Radimovice –
chodník + VO p.p.č. 174/34, 174/35, 174/67, 174/6, 174/2, 174/5, 258/1, 15, 252, 257/4, 269 v
k.ú. Radimovice u Sychrova
komunikace větev B + odstavné plochy p.p.č. 256, 188/3 v k.ú. Radimovice u Sychrova
mlatová cesta + zeleň + mobiliář p. p.č. 174/10 v k.ú. Radimovice u Sychrova
uskladnění techniky – st.p. č. 69 v k.ú. Radimovice u Sychrova
Soběslavice
zeleň p.p.č. 224/22 v k.ú. Soběslavice

Členské obce nemají výhrady ke schválení výpůjček na výše uvedené pozemkové parcely
s obcemi. Každá obec doručí usnesení o schválení výpůjčky poradci.
Návrh rozdělení financí:
Dle celkových finančních prostředků z jednotlivých aktivit
Úhrada administrace projektu:
a) administrace zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce dle zákona
č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (chodníky,místní komunikace,zpevněné
plochy,veřejné osvětlení, manipulační plochy). – 55 500,- Kč
Kobyly
2 596 tis.
28,23%
15 667,60
Sychrov
1 569 tis.
17,07
9 473,90
Svijany
864 tis.
9,40
5 217,00
Vlastibořice
1 267 tis.
13,78
7 647,90
Ždárek
457 tis.
4,97
2 758,40
Radimovice
2 443 tis.
26,55
14 735,20

b) 2x administrace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky dle pravidel PRV pro 8.
kolo v částce 500 tis.Kč(nákup techniky, nákup mobiliáře) – 2x 13 000,- Kč
4

technika:
Kobyly
Svijanský Újezd
Vlastibořice
Pěnčín
Radimovice
mobiliář:
Kobyly
Vlastibořice
Ždárek
Radimovice

172 tis.
188
219
197
229

cca 64 tis.
25
48
105

17,30%
18,65
21,75
19,55
22,75

2249,00 Kč
2424,50
2827,50
2541,50
2957,50

bude rozpočítáno po ukončení výběrového řízení

c) 1x administrace veřejné zakázka malého rozsahu služby dle pravidel PRV pro 8.kolo
v částce nad 500 tis. Kč(veřejná zeleň+prořez stávajících stromů) – 13 000,- Kč
Cena celkem: 697,4 tis.
Kobyly
74
10,62
1 382 Kč
Sychrov
36
5,17
674
Svijany
34
4,89
637
Vlastibořice
160
22,94
2 983
Ždárek
36
5,17
674
Radimovice
353
50,61
6 630
Soběslavice
1
0,15
20
d) Provedení změnového hlášení na SZIF dle požadavků zadavatele – 6 000,- Kč/1
hlášení - 2 hlášení
Kobyly
2 000,- Kč
Sychrov
2 000,- Kč
Svijany
2 000,- Kč
Vlastibořice
2 000,- Kč
Ždárek
2 000,- Kč
Radimovice
2 000,- Kč
e) Administrace přidělené dotace(např. uzavření objednávek či smluv dle kódů
způsobilých výdajů, finanční vyjádření podpory k jednotlivým členským obcím,
spolupráce při zajištění výkazů výměr, náklady na dopravu, jednání na SZIF v Hradci
Králové, protokoly o ukončení realizace atd., tj. všechny aktivity potřebné k řádnému
průběhu akce) – 40 000,- Kč
Kobyly
2440 tis.
24,8%
9 920,- Kč
Sychrov
1338
13,6%
5 440,Pěnčín
164
1,67%
668,Svijany
1428
14,51%
5 804,Vlastibořice
1397
14,2%
5 680,Ždárek
288
2,92%
1 168,Radimovice
2627
26,7%
10 680,Sv. Újezd
157
1,6%
640,Soběslavice
1
0,5

f) Zpracování všech náležitostí a podání Žádosti o proplacení – 15 000,- Kč
Kobyly
2 300,- Kč
Sv. Újezd
600,- Kč
Pěnčín
600,- Kč
Sychrov
2 300,- Kč
Svijany
2 300,- Kč
Vlastibořice
2 300,- Kč
Ždárek
2 300,- Kč
Radimovice
2 300,- Kč
Soběslavice
0,- Kč
g) jednání o úvěru (výběrové řízení na bankovní ústav) – 13 000,- Kč
Kobyly, Ždárek , Radimovice, Sychrov
bude vyjádřeno dle výše požadavků
h) zajištění smluv o výpůjčce na základě již projednané ústní dohody s jednotlivými
obcemi – 500,- Kč/1 výpůjčka – 7x výpůjčka
Kobyly
500,- Kč
Sychrov
500,- Kč
Svijany
500,- Kč
Vlastibořice
500,- Kč
Ždárek
500,- Kč
Radimovice
500,- Kč
Soběslavice
500,- Kč

i) výběrové řízení chodník Svijany – 40 000,- Kč
Svijany 40 000,- Kč
j) vedení účetnictví 5 000,- Kč
Kobyly
800,- Kč
Pěnčín
200,- Kč
Svijanský Újezd
200,- Kč
Sychrov
600,- Kč
Svijany
800 ,- Kč
Vlastibořice
800,- Kč
Ždárek
800,- Kč
Radimovice
800,- Kč
Soběslavice
0,- Kč

3/ Schválení závěrečného účtu MR Jizera
Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje provedli Přezkoumání hospodaření DSO Jizera
za rok 2009 s výsledkem bez chyb a nedostatků.
Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce:
Ohrazenice, Kobyly, Pěnčín, Žďárek, Vlastibořice,
Sychrov, Svijany, Svijanský ÚJezd, Radimovice
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Vzhledem k tomu, že všechny členské obce mikroregionu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
vyvěsily závěrečný účet MR po dobu 15 dnů, je možné ho schválit.
ÚKOLY:
Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Jizera za rok
2009 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na
vědomí.
Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští jednání MR.
4/ Příprava na podání žádosti z PRV v 2/2011
Žádost bude možné podat prostřednictvím MAS Turnovsko ve výši 2 500 000,- Kč bez nebo
včetně DPH – toto bude dohodnuto dle požadavků obcí, průměrný počet obyvatel na území MR
Jizera musí být do 250 Kč .
ÚKOLY: Obce si do příštího zasedání připraví své požadavky, které budou chtít v žádosti
realizovat včetně finančního vyjádření.
5/ Došlá pošta
žádná

6/ Diskuse
poradce – rozpočtové opatření č.3/2010
bude provedeno v 07/2010
Rozpočtové opatření č. 3/2010 reaguje na úhradu koordinační činnosti spojené s administrací
udělené dotace na akci: Obnova místních komunikací a zeleně v Mikroregionu Jizera, dále na
příjem příspěvků na úhradu nákupu techniky, výsadby zeleně a obnovy MK a vzetí úvěru na
financování akce.
a) administrace zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce dle zákona
č.137/2006. Ve znění pozdějších předpisů (chodníky,místní komunikace,zpevněné
plochy,veřejné osvětlení, manipulační plochy). – 55 500,- Kč
k) 2x administrace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky dle pravidel PRV pro 8.
kolo v částce 500 tis.Kč(nákup techniky, nákup mobiliáře) – 1x 13 000,- Kč
l) 1x administrace veřejné zakázka malého rozsahu služby dle pravidel PRV pro 8.kolo
v částce nad 500 tis. Kč(veřejná zeleň+prořez stávajících stromů) – 13 000,- Kč
m) Provedení změnového hlášení na SZIF dle požadavků zadavatele – 12 000,- Kč
n) Administrace přidělené dotace(např. uzavření objednávek či smluv dle kódů
způsobilých výdajů, finanční vyjádření podpory k jednotlivým členským obcím,
spolupráce při zajištění výkazů výměr, náklady na dopravu, jednání na SZIF v Hradci
Králové, protokoly o ukončení realizace atd., tj. všechny aktivity potřebné k řádnému
průběhu akce) – 40 000,- Kč
o) Zpracování všech náležitostí a podání Žádosti o proplacení – 15 000,- Kč
p) zajištění smluv o výpůjčce na základě již projednané ústní dohody s jednotlivými
obcemi – 3 500,- Kč
q) výběrové řízení chodník Svijany – 40 000,- Kč
r) vedení účetnictví 5 000,- Kč
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Nákup techniky:
Nákup zeleně:
Obnova MK:
Úvěr:

1 008 106,- Kč příjem od obcí
661 022,- Kč příjem od obcí , 36 421 -, Kč úvěr za Sychrov
2 514 000,- Kč příjem ob obcí, 6 605 000,- Kč úvěr
258 579,- Kč pro financování

Nikdo nemá proti rozpočtovému opatření výhrady, je možné ho schválit.
PhDr. Maierová – informace
23.6.2010 – pozvánka od Policie ČR – teroristický útok na školu
29.6.2010 slavnostní ukončení realizace ve Skálově ulici.
7/ Usnesení
účast 13 členských obcí
Členská schůze schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č.3/2010
(13 hlasů ano)
b) celoroční hospodaření Mikroregionu Jizera a závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok
2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizera za rok
2009, a to bez výhrad
(13 hlasů ano)
c) úhradu financování administrativních úkonů dle bodu č. 2 zápisu (13 hlasů ano)
d) uzavření smlouvy o dílo na akci: Nákup mobiliáře pro obce MR Jizera s dodavatelem,
který předloží nabídku s nejnižší nabídkou cenou. (13 hlasů ano)
e) uzavření Smluv o výpůjčkách s Obcemi Radimovice, Žďárek, Paceřice, Sychrov,
Vlastibořice, Svijany, Kobyly, Soběslavice v rozsahu bodu č. 2 zápisu
(13 hlasů ano)
f) uzavření Smluv o výpůjčkách s panem Bičíkem, ing. arch. Vyhlídalem a s Povodím
Labe, a.s. v rozsahu bodu č. 2 zápisu
(13 hlasů ano)
Členská schůze bere na vědomí:
- uzavřené smlouvy na základě provedených výběrových řízení na realizaci akce:
Obnova místních komunikací a zeleně v Mikroregionu Jizera
Členská schůze neschvaluje:
- žádný bod programu

……………………..
Antonín Lízner
ověřovatel

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

.…………………
Ing. Petr Lelek
předseda

8/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 19,50 hod.
Další členská schůze MR Jizera se uskuteční dne 22.9.2010 od 16,30 hod. ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu Turnov.
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová
mobil: +420605775053
tel. č. 493 535043, e-mail: j.soldatova@worldonline.cz
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