
 
 

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko -  1/2015 

 

19. 2. 2015, v zasedací místnosti v Mimoni 

 

Přítomni: viz prezenční listina, přítomno 23 zástupců členských obcí  

 

Zapisovatelka:  Mgr. Pastorková, tajemnice 

Členskou schůzí byli zvoleni ověřovatelé zápisu:  Josef Lukavec, starosta Velký Valtinov, pí. Iva 

Kreisingerová, místostarostka Zákupy 

 

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

Upozornil, že body programu budou operativně přesunuty s ohledem na přítomnost hostů. 

Program: 

1. Zahájení schůze, úvodní slovo předsedy 

2. Volba zapisovatele a 2 ověřovatelů 

3. Záležitosti hospodaření  

-          Zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2014 

-          Rozpočtové opatření 1-2015 

-          Návrh dohod o provedení práce  na účetnictví a  na spravování  webových     

           stránek mikroregionu 

-          Hospodaření mikroregionu k 31.12.2014 

4. Požadavky do IROP – příprava obchvatu dotčených obcí a měst 

5. Varovné systémy II – Ing. Pachl 

-          Schválení komisí pro výběrová řízení 

-          Projednání termínů 

-          Komplexní zpráva, projednání realizace projektu, financování, připomínky a  

      schválení příkazní smlouvy  

6. Cyklomagistrála Ploučnice – v úseku Průrva Ploučnice – hranice katastru Vranov pod 

Ralskem, trasa - řešení, aktuální stav 

7. Různé 

-         Výzva obce Bohatice  k těžbě 

-         Příprava cyklojízdy 2015 

-         Zapojení obcí do „Ukliďme příkopy 2015“ 

-         Meziobecní spolupráce, zpracovaná aktualizace stanov, nabídka firmy    

     e-CENTRE na výběr firmy na svoz a nakládání s odpady 

-         Odsouhlasení použití loga Podralska pro Liberecký kraj, Ústecký kraj a Nadaci  

     Partnerství      

-         Nabídka na společné využití ASPI (legislativní změny) 

8. Krajské ředitelství Libereckého kraje – Policie ČR - plk. Mgr. Vladislav Husák – tento 

bod bude projednán bezprostředně po příjezdu pana ředitele. 

 

Členská schůze schvaluje program. Přítomno  členů mikroregionu . 
Pro:  23 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Informace k  složení předsednictva a orgánů Mikroregionu 

Složení předsednictva: 5 členů 



Předseda – Jiří Hauzer (Osečná), místopředseda – Ing. Miroslav Králík 

Členové předsednictva  – Iva Kreisingerová (Zákupy), Jitka Tošovská (Bělá pod Bezdězem), 

František  Kaiser (Mimoň) 

Stanovy pro volbu orgánů Mikroregionu stanoví čtyřleté období, volby se konaly v listopadu 2012. 

Revizní komise: 3 členové 

Ing. Ivan Pastorek (Brniště), Josef Lukavec (Velký Valtinov), Martin Smolík, místostarosta Pertoltic 

pod Ralskem 

Tajemnice informovala, že změny ve složení byly zaregistrovány Krajským úřadem v Liberci. 

 

Projednání bodu 3, záležitosti hospodaření  

Zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2014  

Usnesení č.1 – 1/2015 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje Inventarizační zprávu 2014. 

Pro:  23 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Rozpočtové opatření 1-2015 

V RO zahrnuty předpokládané náklady na monitorovací zprávu „Cyklomagistrála Ploučnice“ – 

podíly všech zúčastněných obcí. 

Usnesení č.2 – 1/2015 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje rozpočtové opatření 1-2015, kdy rozpočtové 

příjmy a výdaje se navyšují na 2 230 579,00 Kč. 

Pro:  23 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Návrh dohod o provedení práce  na účetnictví a  na spravování  webových stránek MP 

U vedení účetnictví - rozsah prací dohody 160 hodin, částka 20 tis. Kč. U správy webových  stránek - 

rozsah prací dohody 50 hodin, částka 5 tis. Kč. 

Usnesení č.3 – 1/2015 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje uzavření dohody o provedení práce vedení 

účetnictví pro rok 2015 s pí. Evou Pohořelou. 

Pro:  23 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.4 – 1/2015 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje uzavření dohody o provedení práce na správu 

webových stránek pro rok 2015 s Ing. Jiřím Hauzerem. 

Pro:  22 Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

Hospodaření mikroregionu k 31.12.2014 

Usnesení č.5 – 1/2015 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko bere na vědomí zprávu o hospodaření Mikroregionu k 31. 

12. 2014. 

Pro:  23 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Projednání bodu 5, Varovné systémy II 

Informace o průběhu realizace akce – Ing. Pachl, připomenul  v jaké fázi se projekt nachází a 

vysvětlil, jaké kroky je třeba nyní realizovat. Tajemnice upozornila na dřívější ustanovení řídícího 

výboru, který je ve složení zástupců obcí zúčastněných v projektu. Je vypsáno výběrové řízení a je 

třeba ustanovit s tím související komise. 

Výběrové řízení - komise pro otevírání obálek dne 13.3.2015 v 11.,00 hodin  

Návrh na složení: členové: Ing. Vladimír Pachl, Ing. Miroslav Králík, Klára Havelková, náhradníci : 

Mgr. Dana Pastorková, Ing. Ivan Pastorek, Dis. Veronika Jírová  

 

Usnesení č.6 - 1/2015 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje složení komise pro otevírání obálek výběrového 

řízení „Varovné systémy Mikroregionu Podralsko II“ - členové: Ing. Vladimír Pachl, Ing. Miroslav 



Králík, Klára Havelková, náhradníci: Mgr. Daniela Pastorková, Ing. Ivan Pastorek, Dis. Veronika 

Jírová. 

Pro:     23        Proti: 0                        Zdržel se 0 

 

Složení komise pro posouzení nabídek dne 17.3.2015 v 8.30 hodin   

Návrh na složení: Ing. Miroslav Králík, Ing. Ivan Pastorek, Renata Badalcová, Bc. Miloslav 

Misterka,  odborný  pracovník RH elektroprojekt s.r.o,  Petr Bláha, odborný pracovník Diamo s.p.,    

tajemník komise : ing. Vladimír Pachl 

Náhradníci: Dis. Veronika Jírová, Šárka Zárubová, Pavel Škubal, Gerhard Arlt, Ing. Radan Houser 

 RH elektroprojekt s.r.o., náhradník tajemníka  Mgr Daniela Pastorková   

 

Usnesení č.7 - 1/2015 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje složení komise pro posouzení nabídek  

výběrového řízení „Varovné systémy Mikroregionu Podralsko II“ - tajemník komise: Ing Vladimír 

Pachl, členové: Ing. Miroslav Králík, Ing. Ivan Pastorek, Renata Badalcová, Bc. Miloslav Misterka,  

odborný  pracovník RH elektroprojekt s.r.o,  Petr Bláha, odborný pracovník Diamo s.p.,    

náhradník tajemníka  Mgr Daniela Pastorková, náhradníci: Dis. Veronika Jírová, Šárka Zárubová, 

Pavel Škubal, Gerhard Arlt, Ing. Radan Houser  RH elektroprojekt s.r.o. 

     Pro:     23        Proti: 0                        Zdržel se 0 

 

Dále byla ještě jednou vysvětlena a schválena Příkazní smlouva na přípravu a realizace 

výběrového řízení „Varovné systémy Mikroregionu Podralsko II“ 

 

Usnesení č. 8 -1/2015 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko v návaznosti na usnesení 5–3/2014, odst. 2 schvaluje 

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

přípravu a realizaci výběrových řízení dle předloženého návrhu. 

Pro:     23        Proti: 0                        Zdržel se 0 

 

Dále bylo požádáno, aby na příští jednání schůze byla předložena smlouva další administrace 

projektu včetně monitorovacích zpráv. 

 

Projednání bodu 6, cyklomagistrála Ploučnice – v úseku Průrva Ploučnice – hranice katastru 

Vranov pod Ralskem, trasa - řešení, aktuální stav 

S problematikou seznámil p. Škubal a městem Mimoní přizvaní hosté – zástupci f. DIAMO,  

K. Brodský a L. Neubauer, v příloze byl rozeslán materiál „Revitalizace řeky Ploučnice v úseku 

Noviny p. Ralskem - Srní potok“. 

Aktuální komplikace popsal předseda p. Hauzer, p. Škubal a strategii návrhy řešení vysvětlili 

zástupci f. DIAMO. Po diskusi bylo přijato usnesení. 

 

Usnesení č.9 - 1/2015  

1. Mikroregion Podralsko nesouhlasí s opatřením  OHL 211206   Příprava a revitalizace nivy 

Horní Ploučnice – DIAMO s.p.  navržené v  Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a 

ostatních přítoků Labe  a to z důvodu nevypořádaných majetkoprávních poměrů v území a 

možného narušení ekologické stability vodního toku v úseku od ř.km 77,270 do 79,430 ř.km.  

2. Mikroregion Podralsko požaduje přehodnocení navrhovaného záměru v území Horní 

Ploučnice (kú. Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Vranov pod Ralskem) tak, aby 

zvolené řešení neohrozilo EVL Horní Ploučnice a nezhoršilo odtokové poměry v území. Dále 

požaduje, projednání záměru s jednotlivými vlastníky dotčenými opatřením.  Vzhledem 

k tomu, že v horní části toku se nachází omezující prvek průtoku „ Průrva Ploučnice“ 

v Novinách pod Ralskem považuje Mikroregion Pod Ralskem, že právě průrva je 

dostatečným limitujícím prvkem ochrany sídel na dolním toku Ploučnice před povodněmi. 



Z tohoto důvodu je nutné se věnovat prioritně nenarušení ekologické stability a 

majetkoprávních vztahů.  

3. Mikroregion Podralsko na základě odborného posouzení „hodnocení vlivu na evropsky 

významné lokality soustavy NATURA 2000 (zpracovatel RNDr. Mrlíková leden 2015) a 

s ohledem na majetkoprávní problematiku schvaluje jako výhodnější řešení:  

a) zachovat stávající stav  

b) realizovat opatření na toku navrhované s.p. DIAMO, která vycházejí z odborného 

posouzení a menší dopad na ŽP a jsou výhodnější z hlediska vypořádání majetkoprávních 

vztahů. 

4. Mikroregion doporučuje obcím Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem a Mimoň 

projednání záměru OHL 211206  Příprava a revitalizace nivy Horní Ploučnice – DIAMO 

s.p. v orgánech obcí z důvodu koordinace společného postupu dle odborného posudku 

„hodnocení vlivu na evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 (zpracovatel 

RNDr. Mrlíková leden 2015).“  

Pro:  23 Proti: 0  Zdržel se 0 

Následně jednání členské schůze opustili zástupci města Ralsko, počet hlasujících členů – 22. 

 

Zařazení požadavků přípravy obchvatů dotčených obcí a měst v rámci IROPu, bod č. 4 

Připravuje se nový IROP. Je tam hodně málo peněz cca 400 mil.pro Lbc kraj, zhruba tak čtvrtina, 

kterou by kraje potřebovaly. Navrhuje se, aby se na jednání schválilo, že žádáme kraj o zařazení 

našich obchvatů do plánu „čtyřletky“: 

Zákupy, Hamr na Jezeře, Osečná,  Jablonné v Podještědí, Tachov a průtah městem Mimoň. 

 

Usnesení č.10 - 1/2015 
Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje zaslaní žádosti o zařazení přípravy a realizace 

obchvatů Zákup, Hamru na Jezeře, Osečné,  Jablonného  v Podještědí, Tachova a průtahu městem 

Mimoň do  připravovaného IROPu. 

Pro:  22 Proti: 0  Zdržel se 0 

 

 

Různé, bod jednání č.7 

 

Odsouhlasení použití loga Podralska pro Liberecký kraj, Ústecký kraj a Nadaci Partnerství 

Usnesení č. 11 - 1/2015 

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schvaluje použití loga Mikroregionu  a loga 

Cyklomagistrály Ploučnice pro Liberecký kraj, Ústecký kraj a pro Nadaci Partnerství v rámci 

prezentace turistického regionu. 

Pro:  22 Proti: 0  Zdržel se 0 

 

Výzva obce Bohatice  zaujmout stanovisko k připravované  těžbě 

Obce po projednání vyjádřily podporu pro přijetí usnesení, zástupce obce Pertoltice pod Ralskem 

sdělil důvody (smluvní vztah), pro které se zdrží hlasování. 

 

Usnesení č. 12 - 1/2015 

Členské obce  Mikroregionu Podralsko  podporují  nesouhlasné stanovisko obce Bohatice k záměru 

č. MZP430 „Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost“ 

s ohledem na negativní dopady do území.   

Pro:  21 Proti: 0  Zdržel se 1 

 

Podpora MP pro volbu za člena Dozorčí rady SVS 



Usnesení č. 12 - 1/2015 

Členské obce  Mikroregionu Podralsko  podporují  Bc. Kučeru, starostu Kamenického Šenova, za 

člena Dozorčí rady SVS, a.s. 

Pro:  22 Proti: 0  Zdržel se 0 

 

Příprava cyklojízdy 2015 - návrhy, termín 

Termín cyklojízdy byl stanoven na 5. 6. 2015. Město Jablonné navrhlo uspořádat sportovní 

dopoledne v areálu kurtů. Přizváni k účasti budou také partneři z Německa. Program se bude ještě 

upravovat. 

Zapojení obcí do „Ukliďme příkopy 2015“- přihláška pro jednotlivé obce je přílohou. Krátkou 

informaci v této věci podala za Podralský nadační fond pí. Panáčková, doplnil starosta města Zákupy 

Ing. Lípa. Jednotlivým obcím bude znovu zaslána přihláška k zapojení s určením osoby, která bude 

akci koordinovat. 

Meziobecní spolupráce, zpracovaná aktualizace stanov, nabídka firmy   e-CENTRE na výběr 

firmy na svoz a nakládání s odpady         
 

Případnou aktualizaci stanov připraví tajemnice MP.  

 

Pan Šolc informoval o nabídce k výběru firmy elektronickou dražbou pro svoz odpadů pro více obcí 

z MP. Realizovalo sdružení Peklo – výrazná úspora. Jednotlivé obce by se připojovaly tak, jak jim 

skončí smluvní vztahy.  

 

Byla projednána informace o nabídce firmy – prezentace řešení bioodpadů domácími kompostéry.  

 

Bylo domluveno, že bude přizvána na další jednání MP. Zajistí tajemnice. 

 

Další informace byly zaměřeny na předpokládané otevření programů dotací v rámci LAG 

Podralsko, předpoklad je počátkem příštího roku. P. Šolcem bylo upřesněno možné čerpání dotací 

prostřednictvím LAG Podralsko: 

IROP: Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj 

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Projekty se realizují v souladu s územní dimenzí, vymezenou pro jednotlivé specifické cíle. 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 

Specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o 

zdraví 

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení 

Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 

přírodního dědictví (zatím jen národní kulturní památky, památky UNESCO a památkové 

rezervace) 

Mze: PRV - zemědělství, lesnictví, projekty spolupráce 

OP Zaměstnanost: prioritní osa č. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (tato investiční 

priorita je určena pro realizaci projektů ze schválených SCLLD, alokace: 3 % z OP 

Zaměstnanost). 

OPŽP: MAS budou v OP ŽP 2014-2020 zapojeny v rámci prioritní osy 4, specifického cíle 

4.2. Posílení biodiverzity. 

Pro zapojení MAS byly v rámci SC 4.2 určeny dva typy opatření: likvidace a omezování 



výskytu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý a druhy rodu křídlatka) a 

výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými plány péče. Jedná se o plošně 

rozsáhlá opatření s potřebou komplexního přístupu v uceleném území, složitá na řešení 

vlastnických vztahů a vyžadující koordinaci zastřešujícího subjektu s místní znalostí. 

 

V rámci projektu „Meziobecní spolupráce“ se do konce května uskuteční II. oficiální setkání 

starostů. Pan Šolc požádal starosty o  účast. 

 

Nabídka na společné využití ASPI (legislativní změny) 

Tajemnice sdružení podala informaci, že ve věci nabídky ASPI jedná jak Jablonné v Podještědí, tak 

např. Mimoň. Bylo dohodnuto, že se obce, které mají zájem zapojit se do společné nabídky ASPI, 

sejdou na samostatném jednání. Zajistí – tajemnice sdružení. 

 

Podnět p. předsedy - podpora zástupce do Euroregionu Nisa za Mikroregion 

Bylo konstatováno, že tato podpora již byla projednání v Brništi přijatým usnesením č.10 – 4/2014, 

kdy byl podpořen Ing. Lípa, starosta Zákup. 

 

Krajské ředitelství Libereckého kraje – Policie ČR - plk. Mgr. Vladislav Husák 

Dále se k jednání připojil pan ředitel plk. Mgr. Husák. Informoval zejména o poměrně vysokém 

nápadu trestné činnosti v Libereckém kraji, o monitoringu skupiny slovenským Rómů, kteří v území 

„monitorovali dostupnost sociálních dávek. Dále obecně pohovořil o nárůstu migrace do ČR, 

předpokládá se zvýšení u cizinecké policie. Hovořilo se také o třístranných policejních hlídkách 

(Německo – Polsko – ČR). Služebny Policie ČR budou zachovány, pouze dílčí praktické úpravy. 

Předpoklad - nárůst 6 tabulkových míst.  Pan místostarosta Mgr. Sadílek (Jablonné v Podještědí) 

požádal o prověření míst, kde mohou měřit rychlost strážníci MP. Mimoň a další obce poděkovali za 

dobrou spolupráci s jednotlivými služebnami policie ČR.  

Plk. Mgr. Husák byl pozván a ještě obdrží pozvánku na cyklojízdu.  

 

Příští termín jednání 16. 4. 2015 v Oknech. 

 

 

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

 

           Ověřil:    Josef Lukavec, starosta Velký Valtinov 

 

                                                                                 

           Ověřil:                         Iva Kreisingerová, místostarostka Zákupy 

 

 

 

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

 

 


