
 
 

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko -  3/2014 

 

10. 9. 2014 od 9:00 v Zákupech 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Zapisovatelka:  Mgr. Pastorková, tajemnice 

Členskou schůzí byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Václav Honsejk, starosta obce Křižany 

                                                                                Mgr. Petr Sadílek, starosta Jablonné v Podještědí 

 

Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. 

 

Program: 

1. Zahájení schůze 

2. Volba zapisovatele a 2 ověřovatelů 

3. Schválení účetní závěrky k 30. 6. 2014, zpráva revizní komise 

4. Mezi obecní spolupráce (informace, dotazník pro obce, stanovisko členské schůze) 

5. SCLLD LAG Podralsko 

6. Rozpočtové opatření č. 2 – 2014 

7. Seznámení o 3 hlasování per rollam  

8. Varovné systémy II  (schválení pracovního týmu pro řízení akce ze zástupců dotčených 

obcí, výběrové řízení – komise pro posouzení nabídek, smluvní vztahy s Ing. Pachlem) 

9. Projekt „Zelená cyklomagistrála Ploučnice“ (Dodatek smlouvy s projektantem o 

zkrácení termínu, stanovení finančních podílů obcí) 

10. Žádost o příspěvek Sdružení Českolipska 

11. Různé 

12. Diskuse s kandidáty na senátora (krátké příspěvky) 

13. Prezentace zástupce firmy SAP (možnosti spolupráce ( štěpkování 

14. kompostování) 

15. Diskuse, závěr 

 

  

Členská schůze schvaluje doplněný program. Přítomno 13 členů mikroregionu. 

Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

1. Schválení účetní závěrky k 30. 6. 2014, zpráva revizní komise 

 

Členská schůze byla seznámena s účetní závěrkou, byla přednesena zpráva revizní komise. 

 

Usnesení č.1 – 3/2014 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje účetní závěrku  k 30. 6. 2014 a hospodaření 

mikroregionu k 30. 6. 2014, zároveň bere na vědomí zprávu revizní komise. 

Pro:  13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 



 

2.Meziobecní spolupráce (informace, dotazník pro obce, stanovisko členské schůze) 

Jednání se za LAG Podralsko zúčastnily pí. Humpoláková, pí. Pinterová. 

SMO ČR nabízí – zpracování kontroly Stanov mikroregionu 

Zástupci některých obcí a měst (Velký Valtinov, Stráž pod Ralskem) vystoupili s nesouhlasným 

stanoviskem zpracovávání dotazníků.  

Bylo dohodnuto,  že téměř 30ti  stránkovým dotazníkem se budou zabývat členové prac. skupiny. 

Konečný návrh zašlou na obce k vyjádření. Dotazník s jmenovitým soupisem obcí a měst, které daly 

souhlasné stanovisko, bude zaslán SMO ČR s termínem do 20. 10. 2014. Obce, které  souhlasně 

nepodpoří, nebudou v soupisu uvedeny. 

Dále pí. Pastorková přítomné informovala o jednání v České Lípě u starostky města. I zde bylo 

konstatováno, že v regionu fungujících svazků obcí není potřeba zakládat další či původní 

transformovat. V podstatě vznikne určitý „šuplíkový“ návod, jak by se mohlo postupovat, pokud by 

tímto směrem šlo financování. 

 

Usnesení č.2 – 3/2014 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje stanovisko k Projektu mezi obecní spolupráce 

SMO ČR. Aktivity považuje za nabídku ne povinnost vzniku či transformace nového svazku obcí. 

Konstatuje, že tato aktivita v regionu fungujících stávajících svazků není potřebná. Skupinou pro 

zpracování dotazníku, který slouží jako podklad metodického postupu, stanoví: Ing. Burešovou, 

starostku Doks, J. Hauzera, starostu Osečné a Mgr. Pastorkovou, tajemnici Mikroregionu.  

Pro:  11  Proti: 0  Zdržel se: 2 

 

3. SCLLD LAG Podralsko 

Na webových stránkách LAG Podralsko (www.lagpodralsko.com ),  je umístěna strategie rozvoje 

území – je důležité obcemi připomínkovat a případně strategii doplnit. 

Obsah: pracovní verze SCLLD LAG Podralsko: 

• Informace o LAG Podralsko z.s., historie působení, zkušenosti MAS s rozvojem 

území 

• Definice odpovědnosti za realizaci strategie a způsob komunitního projednávání 

SCLLD v území 

• Analytická část, zaměřená na vymezení a základní popis území, socioekonomickou 

analýzu – obyvatelstvo, technickou a dopravní infrastrukturu, životní prostředí, život 

v obcích, podnikání, výrobu, zaměstnanost, řízení obcí, informovanost a spolupráci 

mezi obcemi, cestovní ruch + dílčí SWOT analýzy 

• Celková SWOT analýza 

• Souhrnné analytické závěry a vyhodnocení rozvojového potenciálu území 

• Zmapování strategií v území 

• Návrhová část - cíle a jejich prioritizace, návrh konkrétních opatření 

• Integrované a inovativní prvky ve strategii 

Hlavní cíle: 

• Strategický cíl 1: 

Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel 

Specifický cíl 1.1: Rozvinutá a kvalitní infrastruktura na území MAS 

Specifický cíl 1.2: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě 

Specifický cíl 1.3: Moderní řízení obcí s důrazem na zajištění bezpečnosti obyvatel a 

majetku 

Specifický cíl 1.4: Příjemný vzhled obcí na území MAS 

Specifický cíl 1.5: Příznivé a kvalitní životní prostředí 

• Strategický cíl 2: 

Rozvinutý cestovní ruch na území MAS 

Specifický cíl 2.1: 

Připravené základní a doprovodné služby pro cestovní ruch 

http://www.lagpodralsko.com/


Specifický cíl 2.2: 

Nové produkty a služby cestovního ruchu 

• Strategický cíl 3: 

Pestrá podnikatelská základna podpořená vhodnými podmínkami pro rozvoj 

podnikání, dostatek pracovních míst 

Specifický cíl 3.1: 

Dostatek připravených ploch pro zájemce z řad podnikatelů 

Specifický cíl 3.2: 

Rozvoj zaměstnanosti 

 

4. Rozpočtové opatření č. 2 – 2014 

Členská schůze byla podrobně seznámena s návrhem rozpočtového opatření. 

 

Usnesení č.3 – 3/2014 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – 2014 dle předloženého 

návrhu. 

Pro: 13   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

5. Seznámení o 3 hlasování per rollam  

Předsednictvo hlasovalo o  úhradě faktury č.2014129 od RH elektroprojekt s.r.o., Praha,  vystavenou 

dne 30.6.2014, splatnou 14.7.2014 v celkové výši 194.616,40 Kč, přestože  není k dispozici 

 Partnerská smlouva se zúčastněnými obcemi o zajištění majetkových a provozních náležitostí 

 projektu „ Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko II“ 

Hlasování proběhlo ve dnech 10.7.2014 až 16.7.2014.  

Výsledek hlasování: 

           Schvaluji uhradit fakturu č. 2014129  4 x 

 Neschvaluji uhradit fakturu  č. 2014129 0 

 Zdržel se, nehlasoval z důvodu dovolené 1 

 

Předsednictvo - Jiří Hauzer, Bc.Věra Reslová, Jitka Tošovská, František Kaiser, Iva Kreisingerová  

schvaluje uhradit fakturu č. 2014129 od RH elektroprojekt s.r.o. Praha ve výši 194.616,40 Kč. 

S podmínkou, že „Partnerská smlouva“ se zúčastněnými obcemi bude uzavřena nejdéle do 31.8.2014 

a s tím, že výdaj bude zúčastněnými obcemi uhrazen nejdéle do 30.9.2014.  

 

Usnesení č.4  – 3/2014 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko bere na vědomí v souladu se Stanovami hlasování 3/2014 

per rollam o úhradě faktury č. 2014129 od RH elektroprojekt s.r.o. Praha ve výši 194.616,40 Kč. 

Pro:  13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

6. Varovné systémy II  (schválení pracovního týmu pro řízení akce ze zástupců dotčených obcí, 

výběrové řízení – komise pro posouzení nabídek, smluvní vztahy s Ing. Pachlem) 

 

Minulé jednání členské schůze Mikroregionu Podralsko schválilo Partnerskou smlouvu dle 

předloženého návrhu s tím , že členy řídícího výboru ustanovilo zástupce obcí, v kterých se projekt 

bude realizovat. Jmenovité složení řídícího výboru: 

Ing. Miroslav Králík, starosta Ralsko Kuřívody, Milan Dvořák, Hamr na Jezeře, Ing. Ivan Pastorek, 

Brniště, Veronika Jírová DiS., Noviny pod Ralskem, Jiřina Loupová, Horní Rokytá, Ing. Irena 

Samková, Velenice, Jaroslava Tomanová, Bohatice (starostové za města a obce). 

 

Bylo  nutné, aby byl jmenován předseda a místopředseda řídícího výboru. Navrhují se : město Ralsko 

-  Ing. Králík a obec Hamr na Jezeře - M. Dvořák. Ti budou mít za povinnost  odsouhlasit  všechny 

práce, faktury a další náležitosti spojené s projektem varovných systémů II. To vše před konečným 

podpisem předsedy. 



 

Ing. Pachlem  byl předložen návrh příkazní smlouvy, členská schůze požaduje do předmětu smlouvy 

zapracovat návrh smlouvy o dílo, který bude obsahovat prodlouženou záruku 2+3 roky (60 měsíců) 

včetně zajištění servisu softwaru,  ubgradů a zajištění webhostingu. 

 

V souvislosti s projektem bylo konstatována potřeba zřídit profil zadadatele. 

 

Usnesení č.5  – 3/2014 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje v rámci projektu „Varovné systémy II“: 

1/ předsedu řídícího výboru starostu města Ralsko, Ing. Králíka, místopředsedu starostu obce Hamr 

na Jezeře Milana Dvořáka, 

2/ uzavření Příkazní smlouvy s Energetickou agenturou Trojzemí o.p.s., zastoupenou Ing. Pachlem 

na přípravu, realizaci výběrových řízení a realizaci projektu, se zapracováním připomínek z členské 

schůze, 

3/ pověřuje předsedu Mikroregionu ustanovením komisí pro výběrová řízení, vyplývající z projektu. 

Pro:  13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Varovné systémy I – projednání návrhu smlouvy na zajištění správy softwaru a na web-hosting 

(týká se obcí, které realizovaly Varovné systémy I).  

Návrh této smlouvy se týká obcí, které se účastnily v projektu Varovný systém I. předložený návrh 

smlouvy je třeba upravit, doporučuje se uzavření jednotného modelu smlouvy každou obcí 

samostatně. Zároveň je třeba sloučit všechny oblasti, které je třeba ošetřit. Návrh byl připraven a 

zaslán panu Kunertovi. Všechny zkušenosti je třeba promítnout do Varovných systémů II. 

Paní starostka Pertoltic Kolínská upozornila na problémy nefungujícího softwaru a potřebu toto řešit.  

Tajemnice svazku podala informaci o zkušenostech z Jablonného. Znovu zopakovala, že návrh 

servisní smlouvy byl zaslán panu Kunertovi. Jednání s ním se uskuteční v rámci zářijového výjezdu 

starostů na Moravu. 

 

7. Projekt „Zelená cyklomagistrála Ploučnice“ (Dodatek smlouvy s projektantem o zkrácení 

termínu, stanovení finančních podílů obcí) 
- Financování dotace nelze posunout do 2015, z toho důvodu je třeba dokumentaci dokončit do 30. 11. 

2014 (neměl by být problém), Smlouva o dílo s p. Nýdrlem bude upravena  dodatkem do 30. 11.  

2014, 

- stanovení finančních podílů obcí – bylo dodáno a projednáno na členské schůzi, 

- paní starostka Pertotic upozornila na most, který je ve vlastnictví DIAMA ( s místopředsedou 

představenstva projedná p. Hauzer, dá se předpokládat uzavření nájemní smlouvy. 

 

Usnesení č.6  – 3/2014 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje  

1/dodatkem ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace s Ing. Nýdrdlem stanovit termín 

dokončení do 30. 11. 2014,  

2/finanční podíly zúčastněných obcí dle předloženého návrhu. 

Pro:  13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

8. Žádost o příspěvek Sdružení Českolipska 
Rozvinula se široká diskuse, jejímž výsledkem bylo přijaté usnesení. 

Mikroregion hospodaří se základním rozpočtem ve výši zhruba 100 tis. Kč, to mu neumožňuje 

poskytnutí vyšší částky nebo např. půjčky pro Českolipsko. Jednotlivé obce ať samy zváží možný 

příspěvek na zajištěnou propagaci. Stráž pod Ralskem poskytla 5 000 Kč a navrhuje podpořit. 

Předseda J. Hauzer navrhl částku 5 000 Kč.  

 

Usnesení č.7  – 3/2014 



Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje finanční dar Sdružení Českolipsko ve výši 5 000 

Kč s tím, že tato částka bude zapracována do RO 2/2014. 

Pro:   13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

9. Různé 

 

Předseda J. Hauzer upozornil na potřebu přípravy projektů pro další plánovací období, v současné 

době je lepší příhraniční spolupráce s Polskem. 

 

Pan tajemník města Ralsko s pověření p. starosty tlumočil, že v rámci smíšené cyklostezky Mimoň – 

Ploužnice prozatím nedošlo k dohodě. V nejbližší době se uskuteční pracovní jednání mezi Městy 

Ralskem a Mimoní. O výsledku jednání bude informovat na dalším zasedání mikroregionu.  

 

Starosta Brniště, Ing. Pastorek předal informaci o zájmu f. Coop provozovat některou další prodejnu 

potravin v nebližším okolí Brniště. 

 

Výjezdní jednání na Moravu – informaci podala tajemnice, J. Hauzer seznámil přítomné s návrhem 

financování. Zájezd se koná 25. a 26. 9., odjezd v 8,00 hodin z Mnichova Hradiště od benzinové 

stanice KM PRONA. Podrobnosti budou přihlášeným zaslány e-mailem. 

 

10. Prezentace kandidátů na senátora  

V rámci prezentace se představili -  pan Vosecký, starosta obce Okrouhlá a pan Jadrný, náměstek 

hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí. Oba přednesli, čím by chtěli být v případě zvolení 

prospěšní regionu. Odpovídali na dotazy. Své nesouhlasné stanovisko vyjádřili i případné těžbě 

kamene na Tlusci. 

 

11 . Prezentace firmy SAP 

Pan Skuček, jednatel firmy rozdal starostům materiál se základními údaji a pohovořil o službách, 

které firma nabízí. Jednotlivé obce se tak v případě zájmu mohou s firmou kontaktovat. 

 

 

Zapsala:   Mgr. Pastorková     ………. …………  

 

           Ověřil:    Václav Honsejk,  

                                           starosta obce Křižany       ………………….. 

 

Ověřil:                         Mgr. Petr Sadílek,  

                                starosta Jablonné v P.     ………………….. 

 

Schválil:     Jiří Hauzer   ………………….. 

 


