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

Jablonec nad Nisou, 2. prosince 2021 
 
Zápis z on-line jednání starostů Mikroregionu Jizerské hory 
 
 
Ing. Miroslav Šikola – starosta obce Rádlo, předseda svazku 
RNDr. Jiří Čeřovský – primátor SM Jablonec nad Nisou, místopředseda svazku 
Hana Vélová – starostka obce Dalešice 
Bc. Tomáš Levinský – starosta města Rychnov u Jablonce nad Nisou 
Mgr. Daniel David – starosta obce Janov nad Nisou 
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 
 
Ostatní přítomní: 
Ing. Helena Kočová – odbor ekonomiky MMJN, účetní svazku 
Mgr. Iveta Habadová, MBA – vedoucí oddělení dotací MMJN, tajemnice svazku 
 
Nepřítomni: 
Jiří Ouhrabka – starosta obce Maršovice 
 
 

 

 Program  

 

 

1. Rozpočet 2022 

2. Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024 

3. Programové období EU 2021+, ITI Liberec – Jablonec n. N. 

4. Různé 

 

On-line jednání řídil RNDr. Jiří Čeřovský, místopředseda svazku. Byla ověřena přítomnost 10 

členů, k programu nebyly připomínky. 

 
1. Rozpočet 2022 

 

Usnesení č. 4/2021 
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory schvaluje přebytkový rozpočet pro rok 
2022. 

Pro: 10     Proti: 0     Zdržel se: 0 
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2. Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024 
 

Usnesení č. 5/2021 
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory schvaluje střednědobý rozpočtový 
výhled na období 2023 – 2024. 

Pro: 10     Proti: 0     Zdržel se: 0  
 
 
Úkoly pro obce: 

- zveřejnit schválený rozpočet na ÚD do konce roku 2022 
- zveřejnit schválený rozpočtový výhled na ÚD do konce roku 2023 
- poslat po novém roce potvrzení, stačí emailem, o zveřejnění návrhu rozpočtu  

a rozpočtového výhledu a o zveřejnění schváleného rozpočtu a rozpočtového výhledu 
- uhradit členský podíl 4 tis. Kč do konce března 2022, dle Výzvy, viz příloha č. 3 

 

3. Programové období EU 2021+, ITI Liberec – Jablonec n. N. 
 
Mgr. Habadová – operační programy budou předloženy u Evropské komise v prosinci 2021, 
stejně tak i Dohoda o partnerství 2021 – 2027. Schvalování OP se předpokládá v dubnu 2022. 
Pro obce budou opět nejvýznamnější IROP a OPŽP. Alokace IROP 2021+ 4,85 mld. EUR pro 
ČR, pro nás pouze dotace EU 85 %, min. spoluúčast 15 %. První výzvy budou v květnu 2022. 
 
Projekt Stezka pro nemotorovou dopravu do ITI Liberec – Jablonec nad Nisou (Předvýzvy až 
po Novém roce) 
 
Ing. Levinský – probíhá inženýring na základě PD, SP by mohlo být na jaře 2022 
 
Mgr. Habadová – na základě podnětu firmy IMP (Kokonín) o podstatné zmenšení  
a i zlevnění plochy pro parkování byla zpracována 7. varianta a teprve nyní se zasmluvňuje 
DÚR/DSP. S ohledem na akci SVS a následující akci LK by byla realizace v letech 2024 – 
2025. Úsek směr Lučany n. N. se již realizuje za podpory dotace z LK. Nejproblematičtější je 
úsek směr na Janov n. N. – zpracovává se územní studie, dne 16. 11. 2021 proběhlo jednání 
s Osadním výborem Lukášov s tím, že by mohl pomoci při jednání s vlastníky některých 
dotčených pozemků. 
 
Mgr. David – problematický úsek stavidlo – bobová dráha 
 
Mgr. Habadová – vzhledem k tomu, že projekty ucházející se o dotace EU v rámci ITI budou 
závazně uvedeny v Dokumentu ITI, tak by bylo vhodné tam přihlásit pouze úsek z Rychnova 
u JNN do Kokonína a případně i na k.ú. Lučany n. N., kde bude záležet na způsobilosti výdajů.  
Úsek JNN – Janov – Bedřichov je běh na dlouhou trať a pokud se podaří jej i vyprojektovat, 
tak se můžeme ucházet o dotace individuální cestou nebo po částek třeba za podpory LK. 
 

4. Různé 
 
Přišla nabídka placeného dotačního poradenství pro obce, pravidelný aktuální přehled výzev: 
 
GRANT ADVISOR, spol. s r.o. – 20 let na trhu dotačního poradenství 
Kancelář: Vrchlického sad 4, 602 00 Brno, Benediktská 16, 110 00 Praha 
Manažer: Ing. Daniel Němeček 
Mobil: +420 724 715 120 
URL: www.grantadvisor.cz - www.dotaceonline.cz 
 

http://www.grantadvisor.cz/
http://www.dotaceonline.cz/
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Bezplatně lze využít konzultace vašich projektových záměrů na KÚ LK, odbor rozvoje – 
pracovníci RSK (regionální stále konference). Pokud zavedete vaše projektové záměry do 
Regionálního akčního plánu (RAP) – databáze projektových záměrů, budete automaticky 
dostávat z KÚ LK nabídky dotačních možností. Vaše projekty je možné posílat ke konzultaci i 
k nám na oddělení dotací MMJN. 
 
 
Příloha: 

1. Rozpočet 2022 

2. Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024 

3. Výzva k úhradě 

 

 

Zapsala: Mgr. Iveta Habadová, MBA, v Jablonci nad Nisou, 2. 12. 2021 

 

 

 

 

Zápis schválili: Ing. Miroslav Šikola, předseda RNDr. Jiří Čeřovský, místopředseda 

 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Levinský 
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