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MIKROREGION JIZERSKÉ HORY 
Sídlo: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19 
466 01 Jablonec nad Nisou 

Jablonec nad Nisou, 19. června 2019 
 
Zápis ze shromáždění starostů Mikroregionu Jizerské hory 
 
Přítomni: 
Ing. Miroslav Šikola – starosta obce Rádlo 
Bc. Milan Kroupa – primátor SM Jablonec nad Nisou 
Hana Vélová – starostka obce Dalešice 
Jiří Ouhrabka – starosta obce Maršovice 
Jana Mališová – starostka obce Pulečný 
Mgr. Daniel David – starosta obce Janov nad Nisou 
RNDr. Ivana Halamová – místostarostka města Lučany nad Nisou 
Martin Kunc – místostarosta obce Bedřichov 
 
Mgr. Iveta Habadová – vedoucí oddělení dotací MMJNN 
Ing. Helena Kočová – účetní MJH, finanční analytik MMJNN 
 
Hosté: 
Ing. Jan Koukol – technik MěÚ Lučany nad Nisou 
Ing. Otakar Kypta – vedoucí odboru rozvoje SMJNN 
Zuzana Bencová – oddělení investiční výstavby MMJNN 
Ing. Soňa Černá – oddělení právní a veřejných zakázek MMJNN 
Alena Cincibusová – oddělení dotací MMJNN 
 
Nepřítomni: 
Petr Holub – starosta obce Bedřichov  
Jiří Řešátko – starosta města Lučany nad Nisou 

Ing. Marek Hotovec – starosta města Smržovka  
Milan Fiala – starosta obce Nová Ves nad Nisou 
Bc. Tomáš Levinský – starosta města Rychnov u Jablonce nad Nisou 
MgA. Jakub Chuchlík – náměstek primátora pro rozvoj SMJNN 
 

 

 Program 

 

1. Projekt Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory 
2. Přemostění pro cyklodopravu u křižovatky Rádelský mlýn 

3. Projekt Stezka pro nemotorovou dopravu 

4. Zpráva revizní skupiny za rok 2018 

5. Inventarizační zpráva za rok 2018 
6. Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory 2018 
7. Rozpočtové opatření č. 3 
 

 

 

Jednání zahájil pan předseda Ing. Miroslav Šikola, program byl schválen 8mi přítomnými 

členy, ověřovatelem zápisu byl ustaven pan Jiří Ouhrabka, starosta Maršovic. 
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1. Projekt Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory 
 
Mgr. Habadová – VZ na dodavatele kompostérů bylo nutné opakovat dle doporučení 
poskytovatele dotace OPŽP. 
Ing. Černá – dne 14. 6. 2019 do 10.h byl příjem nabídek, následně proběhla hodnotící 
komise, obdrželi jsme pouze 1 nabídku od společnosti Komunální technika, s.r.o., již 
dodávali kompostéry SMJNN, dodávka proběhla bez problémů. Vzhledem k tomu, že byla 
pouze 1 nabídka, má smysl, aby se daná firma vzdala práva na odvolání. 
 
Usnesení č. 4/2019 
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory 
A) r  o  z  h  o  d  u  j  e   

     ve věci veřejné zakázky „Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory“,  
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele a uzavření 
smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností Komunální 
technika, s.r.o. se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, 
Boleslavská 1544, IČ: 26684055, za nabídkovou cenu 1.730.500,- Kč 
bez DPH (2.093.905,- Kč vč. DPH); 

B) p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Ing. Miroslava Šikolu, předsedu svazku, podpisem rozhodnutí o výběru 

dodavatele Komunální technika, s.r.o. za nabídkovou cenu 1.730.500,- Kč bez DPH  
a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné 
zakázky : „Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory“; 

C) u  k  l  á  d  á   
    Ing. Miroslavu Šikolovi, předsedovi svazku, uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem 

Komunální technika, s.r.o. a zajistit následnou realizaci zakázky „Kompostéry pro 
občany Mikroregionu Jizerské hory“. 
  

Pro: 8    Proti: 0      Zdržel se: 0 

Mgr. Habadová – po podpisu smlouvy o dílo bude zpracována a zaslána obcím dotčených 

projektem (Maršovice, Dalešice, Pulečný, Janov n. N. a Bedřichov) tabulka s požadovanými 

výdaji dle druhů a počtů kompostérů, očekávanými příjmy a výzva k úhradě pro jednotlivé 

obce. 

 

2. Přemostění pro cyklodopravu u křižovatky Rádelský mlýn 
 

Křižovatka Rádelský Mlýn – propojení pro cyklisty (viz níže uvedené usnesení MJH č. 6/2018 

ze dne 15. 5. 2018. 

Usnesení č. 6/2018 
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory  
A) souhlasí 
se záměrem zadání územně- technické studie „Propojení cyklotrasy Hodkovice n. M. – Rádelský Mlýn 
- Rychnov u Jablonce n. N.“ 
B) pověřuje 
jednáním JUDr. Ing. Lukáš Pletichu, náměstka primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, ve 
věci zadání územně – technické studie. 

Úkol: Ing. Kypta svolá po Novém roce na městě schůzku s Lesy České republiky, s. p., Valbek, spol. 

s r.o., dotčenými obcemi, s Povodím Labe, státní podnik, Českými dráhami, a.s. 
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Ing. Kypta informoval o zpracování studie společností Valbek, spol. s r.o. Popsal variantu 

řešení, která je ve shodě s doporučovanou variantou obcí Rádlo a Rychnova u Jablonce nad 

Nisou. Po předání studie proběhne její projednání v rámci DSO MJH a bude třeba stanovit 

financování dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

3. Projekt Stezka pro nemotorovou dopravu 
 

13. 2. 2019 proběhla konzultace projektu na Centru pro regionální rozvoj v Liberci, zápis viz 

příloha č. 3. Bohužel část z Lučan n. N. z velké části nezpůsobilá. Úsek z Rychnova u JNN 

způsobilý  

Stav přípravy PD: 

Ing. Jan Koukol - Lučany n. N., na PD dotace z LK, projekt nutno realizovat do roku 2023, 

jinak vratka dotace, PD nyní na SÚ v JNN. 

Mgr. Daniel David – Janov n. N. – dle pokynu zastupitelstva zadáno přepracování studie 

Mgr. Miroslav Šikola – obec Rádlo zatím zvažuje možnost zapojení se do projektu 

Zuzana Bencová – MMJNN – informace o stezce z Rychnova u JNN – 1 úsek není v souladu 
s ÚP JNN 

- na Lučany n. N. město SMJNN navazuje 3mi stavebními zásahy, máme DSP 
- návaznost na tzv. Bedřichovskou – máme DUR 
- návaznost na část do Kokonína – zpracovává se studie 

 

4. Zpráva revizní skupiny za rok 2018 
 

Usnesení č. 5/2019 
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory bere na vědomí revizní zprávu za rok 
2018. 

Pro: 8     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

5. Inventarizační zpráva za rok 2018 
 

Ing. Kočová – máme účet majetku, k 31. 12. 2018 bylo odepsáno na 100%, viz dotační 

projekt Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu 

Jizerské hory. 

Usnesení č. 6/2019 
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory schvaluje inventarizační zprávu za rok 
2018. 

Pro: 8     Proti: 0     Zdržel se: 0 
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6. Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory 2018 
 

Ing. Šikola – ZÚ s přílohami byl rozeslán emailem s pokynem ke zveřejnění na ÚD. 

Usnesení č. 7/2019 
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory 
A) vydává 
souhlas s celoročním hospodařením DSO Mikroregion Jizerské hory v roce 2018, a to bez 
výhrad. 
B) schvaluje 
1. závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2018.  
2. účetní závěrku DSO Mikroregion Jizerské hory sestavenou ke dni 31. 12. 2018 s tím, že 
ztráta hospodaření bude proúčtována proti účtu 432 - Výsledek hospodaření předcházejících 
účetních období. 
C) bere na vědomí 
zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 
2018 se závěrem "Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky". 

Pro: 8     Proti: 0     Zdržel se: 0 

Upozornění pro starosty:  

do 19. 7. 2019 zveřejnit schválený ZÚ 2018 DSO MJH včetně 3 příloh na obou ÚD obce 

včetně internetových stránek a ponechat rok na ÚD 

(nezveřejnění schváleného ZÚ na ÚD obce = správní delikt !!!) 

Příklad: 

Na klasickou ÚD zveřejněte text až do konce června příštího roku, tedy 2020 (do doby 

schvalování ZÚ 2019) např. ve znění: 

„Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2018 včetně příloh projednalo  

a schválilo dne 19. 6. 2019 shromáždění starostů DSO Mikroregionu Jizerské hory, do jeho 

listinné podoby je možné nahlédnout u tajemnice mikroregionu Mgr. Ivety Habadové na 

Magistrátu města Jablonec nad Nisou nebo u starosty příslušné členské obce svazku. V el. 

podobě k dispozici na el. úřední desce obce …“ 

Na el. ÚD zveřejněte všechny dokumenty ZÚ 2018 až do doby schválení ZÚ 2019. 

1) předložit na vědomí na nejbližším zastupitelstvu obce ZÚ včetně jeho 3 příloh!!! 

(Rozvaha a Výsledovka k 31. 12. 2018, Zpráva o přezkumu hospodaření 2018 = 

zpráva auditora) 

2) zaslat I. Habadové dopis (stačí naskenovaný emailem) – potvrzení o zveřejnění na 

ÚD obce i na elektronické (případně i webu obce) 

• návrhu ZÚ 2018 na obou ÚD min. 15 dnů před konáním shromáždění starostů 

19. 6. 2019 až do doby schvalování  

• schváleného ZÚ 2018  
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7. Rozpočtové opatření č. 3 
 

Usnesení č. 8/2019 
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory schvaluje navýšení příjmů a výdajů 
dle Rozpočtového opatření č. 3. 

 

Upozornění pro všechny obce – zveřejnit na obou ÚD obce Rozpočtové opatření č. 3, a to 

až do konce roku 2019. Prosím o uvedení v dopisu, viz předchozí bod. 

 

 

Příloha: 

 

1. Prezenční listina 

2. Zpráva o hodnocení nabídek 

3. Zápis z CRR 13.2.2019 

4. Zpráva revizní skupiny 2018 

5. Inventarizační zpráva 2018 

6. ZÚ MJH 2018 včetně 3 příloh 

7. Rozpočtové opatření č. 3 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Iveta Habadová, v Jablonci nad Nisou, 19. 6. 2019 

 

 

 

Zápis schválili: Ing. Miroslav Šikola, předseda  Bc. Milan Kroupa, místopředseda 

 

 

Ověřovatel zápisu: Jiří Ouhrabka 


