ZÁPIS
z veřejného zasedání č. 5/2018 členské schůze Mikroregionu Jizera konané
dne 20. listopadu 2018 od 17,00 hod. kulturním domě v Lažanech
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle presenční listiny
Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli
jmenováni pan Ing. Petr Felkner a pan Jaroslav Červa (jednohlasně 12 hlasy schváleno).
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
2/ Volba předsednictva svazku – předseda a místopředseda
3/ Volba revizní komise a volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
4/ Jmenování inventarizační komise mikroregionu, schválení plánu inventur
5/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2018
6/ Schválení vyrovnaného rozpočtu MR na rok 2019
7/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022
8/ Zvyšování kvality života v MR JIZERA – poskytnutí podkladů Libereckému kraji,
realizace akce
9/ Vedení účetnictví v roce 2019 – schválení DPP
10/ Dotace pro obce
11/ Rozpočtové opatření č. 4/2018 a pověření schválení rozpočtových opatření předsedou svazku
12/ Odměna předsedovi svazku v roce 2019
13/ Diskuse
14/ Usnesení
15/ Závěr
Program zasedání byl schválen 12 hlasy.
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Jizera
Akce: Zvyšování kvality života v MR JIZERA – Obec Žďárek zašle fotografie před zahájením
plnění.
- splněno
Akce: Oprava místních komunikací v MR JIZERA - obce si připraví rozpočtovou změnu na
příjem prostředků po vyúčtování veřejnoprávní smlouvy, pokud již neměly účtovanou
pohledávku za svazkem v rozpočtu. Poradkyně opětovně zašle tabulku vratky.
-splněno
Každá členská obec si do obecního rozpočtu na rok 2019 dá částku (členský příspěvek) 15.000,Kč na Mikroregion Jizera, Město Turnov 45 000,- Kč a poradce zašle zpracovaný rozpočet
k vyvěšení.
- postupně plněno
2/ Volba předsednictva svazku – předseda a místopředseda
Členskou schůzí bylo na veřejném zasedání dne 20.11.2014 schváleno předsednictvo svazku
v tomto složení:
předseda: Ing. Václav Sodomka
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místopředseda: Mgr. Dagmar Šrytrová
V platných Stanovách je uvedeno: Předseda i místopředseda jsou voleni členskou schůzí na
období 4 let. Opakované zvolení je možné. Předsedou (místopředsedou) je vždy fyzická osoba,
která vykonává svou funkci osobně. Fyzická osoba, která je předsedou (místopředsedou) musí
být plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské
podnikání.
Na předsedu svazku je navržen:
Ing. Václav Sodomka, bytem Paceřice 97, 463 44 Sychrov
Na místopředsedu svazku je navržen:
Jaroslav Červa, bytem Kobyly 53, 463 45 Pěnčín
Výše uvedení kandidáti souhlasí s nominací. O jednotlivých návrzích bylo hlasováno jednotlivě.
V platných Stanovách je uvedeno: Předseda a místopředseda jsou oprávněni podepisovat za
svazek příslušné dokumenty. Každý z nich se za svazek podepisuje samostatně s uvedením
zastávané funkce.
Poradce podepisuje běžnou korespondenci.
ÚKOLY: Po vyhotovení zápisu zvolení představitelé mikroregionu zajistí změnu podpisových
vzorů na účtech mikroregionu a poradce zašle změnu statutárních zástupců na Krajský úřad
Libereckého kraje.
(na zasedání přichází zástupce členské obce Přepeře – přítomno 13 členských obcí)
3/ Volba revizní komise a volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
Členská schůze schválila dne 28.11.2017 revizní komisi ve složení:
Ivana Laššová, bytem Příšovice
František Novák, bytem Ohrazenice
Ing. Petr Felkner, bytem Svijany
Podle platných Stanov je revizní komise kontrolním orgánem svazku. Revizní komise má 3
členy. Členové revizní komise jsou vždy fyzické osoby volené na dobu 4 let. Opakované zvolení
pro bezprostředně následující období je vyloučeno. Funkce člena revizní komise je neslučitelná
s výkonem funkce člena jiného voleného orgánu svazku
Navržení noví členové:
Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře
Ing. Karel Bičík, bytem Pěnčín 22, 463 45 Pěnčín
Petra Bursová, bytem Svijanský Újezd 19, 463 45 Pěnčín
Výše uvedení kandidáti souhlasí s nominací. O jednotlivých návrzích bylo hlasováno jednotlivě.
Členská schůze schválila dne 28.11.2017 orgán pro schválení účetní závěrky ve složení:
Ivana Laššová, bytem Příšovice
František Novák, bytem Ohrazenice
Ing. Petr Felkner, bytem Svijany
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Podle platných Stanov Orgán pro schválení účetní závěrky má 3 členy. Orgán pro schválení
účetní závěrky tvoří zástupci členských obcí, které do této funkce volí členská schůze. V každém
roce dochází k výměně jednoho člena. Opětovná volba pro bezprostředně následující období je
vyloučena. Vzhledem ke komunálním volbám dochází k obměně členů orgánu.
Navržení noví členové:
Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře
Ing. Karel Bičík, bytem Pěnčín 22, 463 45 Pěnčín
Petra Bursová, bytem Svijanský Újezd 19, 463 45 Pěnčín
Výše uvedení kandidáti souhlasí s nominací. O jednotlivých návrzích bylo hlasováno jednotlivě.
4/ Jmenování inventarizační komise mikroregionu, schválení plánu inventur
Dne 20.11.2014 bylo členskou schůzí schváleno jmenování inventarizační komise ve složení:
Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Červa - starosta obce Kobyly
Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka obce Sychrov
Mgr. Iva Havlíková – starostka obce Žďárek
Navržen nový předseda ústřední inventarizační komise:
Ing. Petr Felkner, starosta obce Svijan
Navržený kandidát s nominací souhlasí.
Nové složení inventarizační komise:
Ústřední inventarizační komise: předseda: Ing. Petr Felkner – starosta obce Svijany
Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová - starostka obce Sychrov
Mgr. Iva Havlíková – starostka obce Žďárek
Předseda svazku stanovuje plán inventur s platností od 1.12.2018 do 31.1.2019.
Členské obce tento plán projednaly a souhlasí s obsahem.
Členská schůze navrhuje vyřadit z majetku nepotřebnou, zastaralou projektovou dokumentaci
vedenou na účtu číslo 018 v celkové částce 302.925,- Kč
Jedná se o „Studie protipovodňových opatření I. Etapa“ zpracovanou Ing. Zahradníkem
Stanislavem (číslo soupravy 1 a 4 – obec Příšovic, 2 a 3 - obec Svijany) v hodnotě 97.650,- Kč a
dokument „Studie protipovodňových opatření“, jejíž zpracovatele byl VRV Praha v hodnotě
205.275,- Kč z r. 2008.
5/ Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2018
Členové revizní komise ve složení: Ivana Laššová, předsedkyně, František Novák a Ing. Petr
Felkner předložili zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2018 ze dne 8. října
2018.
Poradkyně přítomným přečetla kontrolní zprávu a na závěr uvedla, že nebyly zjištěny
nedostatky.
Originál dokumentu „Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregionu Jizera“ v roce
2018“ bude uložen ve složce svazku.
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ÚKOLY:
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.
6/ Schválení vyrovnaného rozpočtu MR na rok 2019
Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a zák. č. 250/2000 Sb., v platném
znění byl návrh rozpočtu vyvěšen po dobu 15 dnů před zahájením projednávání na úředních
deskách členských obcí. Rozpočet byl zveřejněn vyrovnaný, příjmy 2 062 823,37 Kč a výdaje
2 062 823,37 Kč
Dále byly na úřední desce svazku vyvěšeny dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové
odpovědnosti informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je
předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu za předcházející rok.
K předloženému návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Revizní komise projednala návrh rozpočtu na rok 2019 s výsledkem bez připomínek.
Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2019 předložily obce: Žďárek, Přepeře, Kobyly, Lažany,
Turnov
ÚKOLY: Poradce zveřejní na webových stránkách svazku schválený rozpočet, členské obce
zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedeném schváleném dokumentu.
7/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022 zpracovaný dle § 3 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl projednán na minulém
zasedání a byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí a mikroregionu.
Ke střednědobému výhledu rozpočtu nebyly vzneseny z řad občanů žádné připomínky.
Vyvěšený návrh střednědobého výhledu rozpočtu přinesly k archivaci obce: Žďárek, Přepeře,
Turnov, Kobyly, Lažany
ÚKOLY: Poradce zveřejní na webových stránkách svazku střednědobý výhled rozpočtu, členské
obce zveřejní na úředních deskách oznámení o uvedeném schváleném dokumentu.
8/ Zvyšování kvality života v MR JIZERA – poskytnutí podkladů Libereckému kraji,
realizace akce
Libereckému kraji byly předány podklady k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, smlouva byla
podepsána dne.
Nyní probíhá realizace.
ÚKOLY: Obce musí zajistit podpis předávacího protokolu, který předá poradce. Po ukončení
plnění budou zaslány poradkyni 2 fotografie.
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9/ Vedení účetnictví v roce 2019 – schválení DPP
Mikroregion je dle platných Stanov povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou
způsobilou. V roce 2019 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 30.6.2019 – 5000,- Kč, k 31.12.2019 - 5000,- Kč.
Na každou realizovanou dotační akci bude schválena samostatná DPP.
10/ Dotace pro obce
Poradce – v tomto týdnu se předpokládá vyhlášení dotačních titulů z Podpory obnovy a rozvoje
venkova na rok 2019, termín podání žádostí – do konce 02/2019, dojde k rozšíření dotačních
titulů.
11/ Rozpočtové opatření č. 4/2018 a pověření schválení rozpočtových opatření předsedou
svazku
Obcím bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2018 v příjmech a výdajích ve výši 715 733,Kč (příloha zápisu).
Členské obce k němu nemají výhrady.
Zástupci členských obcí po projednání pověřují předsedu svazku Mikroregionu Jizera schválením
předběžného rozpočtového opatření 5/2018 k rozpočtu za rok 2018 pro operace, které vzniknou
od 20.11.2018 do 31.12.2018 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
- Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
- Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, předběžné
opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo položky
finančního vypořádání.
- Změny rozpočtu v důsledků upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech
přesunů příjmů a výdajů.
- Zvýšení příjmových položek proti položce 8115
Předseda svazku bude o provedeném rozpočtovém opatření informovat zástupce členských obcí
na nejbližším zasedání členské schůze.
12/ Odměna předsedovi svazku v roce 2019
Předsedovi svazku každoročně náleží roční odměna v celkové částce 60 000,- Kč dle rozhodnutí
členské schůze. S předsedou svazku bude měsíčně vyplácena odměna ve výši 5000,- Kč
s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2019.

13/ Diskuse
Poradce – POV Libereckého kraje změna pravidel
Poradkyni svazku byla k připomínkování zaslána nová pravidla pro čerpání dotaci z Programu
obnovy venkova. Kraji byly zaslány níže uvedené připomínky:
• DT 4 – návrh na změnu názvu dotačního titulu – odstranění slova ,,místních“, a to na
znění: DT 4 oprava a výstavba komunikací, chodníků, VO, mostků, zálivů autobusové
dopravy, parkovišť, tj. připustit čerpání prostředků na místní i účelové komunikace
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• do DT 7 budou podávány žádosti o dotaci pouze na projekty, jejichž výstupy zůstanou
v majetku dobrovolného svazku – již nebude možné podporovat např. komunikace, VO
v majetku členských obcí..
• KÚ LBC kraje navrhuje podporovat nejvyšším bodovým ohodnocením DT 6 –
poradenskou činnost, poté techniku pro zajištění společných komunálních služeb a údržbu
veřejných prostranství a následně zařízení pro konání kulturních, sportovních a
společenských akcí. Z tohoto důvodu bylo navrženo přidat do DT 7, krom vybavení na
údržbu veřejných prostranství i nákup úředních desek a (přenosného) dopravního značení.
• nově mohou podat žádost o dotaci v DT 6 a 7 všechny obce MR včetně těch nad 2,0 tis.
obyvatel,
• neuplatňovat v rámci max. výše dotace v DT 7 celkový počet obyvatel svazku. nově by
měl svazek získávat max. dotaci podle své velikosti (do 5 tis. obyvatel, do 20 tis. a nad
20 tis.) Navrhované řešení Libereckého kraje:
- svazek do 5 000 obyvatel – max. 70 % dotace z celkových uznatelných nákladů a max.
400 000,- Kč
- svazek do 20 000 obyvatel – max. 70% dotace z celkových uznatelných nákladů a max.
700 000,- Kč
- svazek nad 20 000 obyvatel – max. 70% dotace z celkových uznatelných nákladů a
max. 1 000 000,- Kč
S tímto nesouhlasíme, protože pouze členství ve svazku s vyšším počtem obyvatel by nemělo
znamenat možnost vyšší dotace, výše dotace by se měla stupňovat počtem zapojeným obcí.
max. počet bodů by měl být přidělen v daném kritériu, pokud se projektu zůčastní 7 obcí, LBC
kraj navrhuje 10 obcí, pokud by svazek do 20 tis. obyvatel měl získat pro 10 obcí max. 700 tis.
dotace – jednalo by se o projekty s výstupem pro jednu obec 70 tis. Kč dotace/70 tis. Kč vlastní
zdroje, což jsou opravdu velice malé dílčí projekty.
Bylo navrženo ponechat kritérium z roku 2018, díky kterému měly všechny svazky obcí
možnost čerpat až 1 000 000,- Kč bez ohledu na jejich počet obyvatel.
Jaroslav Červa – dotaz zda obce odebírají Věstník Libereckého kraje, zda je to povinné –
některé obce ho odebírají, některé již odebírání zrušily
Ing. Karel Bičík – má dojít k opravě silnice v úseku Pěnčín – Turnov
- dotaz - zda je zájem, aby dotační titul z LBC kraje na požární techniku
obsahoval i prostředky na opravu požární techniky – zájem projevila obec
Paceřice
Jaroslava Kvapilová – dotace na rek. mostů, mostků pod MK v majetku obcí(13,0 mil.Kč
náklad) – odpověď: max. dotace 5,0 mil. Kč je v POV MMR
- obnova společenských místností – zdroj POV MMR na rek. veřejných budov nebo POV
LBC kraje
Ing. Petr Felkner – výstavby bytů - na výstavbu soc. bytů lze žádat z IROP
Ing. Václav Sodomka – zda řeší některá členská obec problematiku vydržené nemovitosti
- poskytnuty informace o realizaci dotace na jednotlivé ČOV z MŽP
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14/ Usnesení
Členská schůze schvaluje (během hlasování postupně přítomno 12 a 13 zástupců členských
obcí):
a) orgány svazku ve složení: předseda svazku:
Ing. Václav Sodomka, bytem Paceřice 97, 463 44 Sychrov
datum vzniku funkce: 21.11.2018
(12 hlasů ano/0/0)
místopředseda svazku:
Jaroslav Červa, bytem Kobyly 53, 463 45 Pěnčín
datum vzniku funkce: 21.11.2018
(11 hlasů ano/0/1 se zdržel)
b) revizní komisi ve složení:
Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře
(13 hlasů ano/0/0)
Ing. Karel Bičík, bytem Pěnčín 22, 463 45 Pěnčín
(12 hlasů ano/0/1 se zdržel)
Petra Bursová, bytem Svijanský Újezd 19, 463 45 Pěnčín (12 hlasů ano/0/ 1 se zdržel)
datum vzniku funkce: 21.11.2018
c) komisi pro schválení účetní závěrky ve složení:
Ing. Luděk Sajdl, bytem Přepeře 96, 512 61 Přepeře
(13 hlasů ano/0/0)
Ing. Karel Bičík, bytem Pěnčín 22, 463 45 Pěnčín
(12 hlasů ano/0/1 se zdržel)
Petra Bursová, bytem Svijanský Újezd 19, 463 45 Pěnčín (12 hlasů ano/0/1 se zdržel)
datum vzniku funkce: 21.11.2018
d) Ústřední inventarizační komisi ve složení:
předseda: Ing. Petr Felkner
členy Dílčí inventarizační komise: Jaroslava Kvapilová
Mgr. Iva Havlíková
Datum vzniku funkce: 21.11.2018
e) plán inventur platnost od 1.12.2018 do 31.1.2019

(13 hlasů ano/0/0)
(12 hlasů ano/0/1 se zdržel)
(13 hlasů ano/0/0)
(13 hlasů ano/0/0)

f) vyřazení majetku vedeného na účtu číslo 018 v celkové částce 302.925,- Kč z majetku
svazku
(13 hlasů ano/0/0)
f) vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Jizera na rok 2019 v příjmech 2 062 823,37 Kč a ve
výdajích 2 062 823,37 Kč
(13 hlasů ano/0/0)
g) střednědobý výhled rozpočtu Mikroregion Jizera na roky 2020 – 2022 (13 hlasů ano)
h) uzavření Dohody o provedení práce na vedení účetnictví na rok 2018 s paní Gabrielou
Hrazdirovou v částce 10 000,- Kč za 70 hodin práce
(13 hlasů ano/0/0)
i) rozpočtové opatření č. 4/2018
(13 hlasů ano/0/0)
j) Pověřuje předsedu svazku Mikroregionu Jizera schválením předběžného rozpočtového
opatření 5/2018 k rozpočtu za rok 2018 pro operace, které vzniknou od 20.11.2018 do
31.12.2018 bez určení konkrétní výše v Kč
(13 hlasů ano/0/0)
k) odměnu s Ing. Sodomkovi ve výši 60 000,- Kč v roce 2019 za vedení mikroregionu
(13 hlasů ano/0/0)
Členská schůze bere na vědomí:
- Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2018
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………………………..
Ing. Petr Felkner
ověřovatel

….………………….
Jaroslav Červa
ověřovatel

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

15/ Závěr
Zasedání členské schůze MR Jizera bylo ukončeno 19,10 hod. Další členská schůze MR Jizera
se uskuteční dne 5.2.2019 od 17,00 hod. v obci Svijany v budově bývalé školy.

8

