Zápis
ze shromáždění starostů Mikroregionu Tanvaldska konaného dne 23. 10. 2015
od 10.00 v Zásadě v minipivovaru

Přítomni:

Jaroslav Kořínek, Desná
Josef Kucin, Jiřetín pod Bukovou
Jan Miksa, Josefův Důl
Anna Kuřátková, Albrechtice v JH
Andrea Princová, Zásada
Jaroslav Najman, Velké Hamry
Eva Zbrojová, Harrachov

Věra Mužíčková, Plavy
Marek Hotovec, Smržovka
Jiří Černý, Zlatá Olešnice
Vladimír Vyhnálek, Tanvald
Stanislav Pelc, Kořenov

Omluveni:
Hosté:

Kateřina Preusslerová, manažerka MT
Ing.Soňa Jonášová,institut cirkulární ekonomiky
Lucie Večerníková
Tereza Šolcová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola zápisu z minulého jednání
Prezentace –Ing.Soňa Jonášová,institut cirkulární ekonomiky
Činnost svazku obcí Jizerské hory
Činnost MAS Rozvoj Tanvaldska
Komunitní plánování
Meziobecní spolupráce
Realizace projektů
Různé

1) Zahájení
Jednání zahájil předseda mikroregionu Marek Hotovec v 10:10 hodin ,přivítal všechny
přítomné a konstatoval, že shromáždění starostů je usnášeníschopné. Dále přednesl návrh
programu a ten byl jednohlasně schválen.

2) Kontrola zápisu z minulého jednání
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
3) Prezentace –Ing.Soňa Jonášová,institut cirkulární ekonomiky
Ing.Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky, z. ú. nabídla spolupráci
s Mikroregionem Tanvaldsko na komplexnosti řešení odpadového hospodářství a to
v jednotlivých obcích i jako celku.
Mohl by vzniknout projekt osvěty, vzdělávání s názvem „Tanvaldsko bez odpadů“.
Společnost nabízí spolupráci na projektu bezplatně, získá na tento projekt dotace.
Od roku 2016 budou výzvy i na zpracování Center zpětného sběru odpadů (nová forma
sběrného dvora, bez evidence odpadů, jako prevence vzniku), kdy bude podporována i
příprava projektu a různé podkladové studie nutné pro zpracování žádosti.

Společnost Institut cirkulární ekonomiky, z. ú. nabídla starostům Mikroregionu Tanvaldsko
informovat o budoucích možnostech čerpání prostředků z OP ŽP včetně projektového
poradenství vedoucí ke zpracování žádosti o dotaci.
Domluveny termíny přednášek ke kompostování v jednotlivých obcích.
4)Činnost svazku obcí Jizerské hory (SOJH).
TR JH připravuje projektový záměr do nového dotačního období do programu přeshraniční
spolupráce INTERREG V A. Bude to projekt 4 partnerů (2 české subjekty - SMO Krkonoše,
TR JH) a 2 polských subjektů), trvání 3 roky, spoluúčast se předpokládá ve výši 15%.
Výstupy projektu: manažer projektu (pravděpodobně 1,5 – 2 úvazky), zkvalitnění webu,
Dětský den na Jizerce, turistické noviny, nákup licence k mapovým podkladům, nákup
fotografií, účast na veletrzích, image prospekty. Součástí budou moci být i investiční náklady.
Na setkání zástupců sub-regionů (S-R) byly vzneseny představy sub-regionů na výstupech
projektu - kromě výše uvedených.
S-R Frýdlanstko navrhuje investiční prostředky na rekonstrukci prostor a vznik IC v Centru
duchovní obnovy v Hejnicích a pravděpodobně nové IC v Novém Městě pod Smrkem s
alespoň částečným pracovním úvazkem v IC.
S-R Jablonec n. N. požaduje především image prospekty, propagační materiály a turistické
průvodce.
S-R Liberec kromě výše uvedených neinvestičních výdajů přišel s mnoha nápady na
investiční výdaje pro zkvalitnění turistické nabídky, navrhované na základě dlouhodobé
poptávky turistů v IC:
− turistická místa na přespání
− nabídka pro motorkáře – ZATÁČKY
− rozšíření Tajemných míst Jizerských hor
− hraniční kameny Jizerských hor a Krkonoš
− nové plochy v kempech pro karavany s připojením k sítím (dovolená v karavanu je stále
se rozšiřující fenomén poslední doby)
− viaferaty
S-R Tanvaldsko kromě výše uvedených neinvestičních výdajů požaduje finanční prostředky
na zkvalitnění webu a internetové propagace i prezentace (včetně jazykových mutací), tisk
propagačních materiálů, map.
Tanvaldsko má zájem se připojit a rozšířit na své území některé navrhované aktivity S-R
Liberec (v případě jejich realizace na Liberecku) – via ferraty, místa na přespání, zatáčky,
karavany v kempech – společná propagace kempů, rozšíření tajemných míst.
jednotlivé S-R mají zpracovat své finanční požadavky za svůj S-R.
Manažerka zašle poptávku starostům obcí.

5) Činnost MAS Rozvoj Tanvaldska
Standardizace
J. Kucín informoval, že MAS obdržela od SZIF chybník č.2. Obsahoval pouze několik
drobných nedostatků v žádosti o standardizaci. Podstatné je že nejsou výhrady proti stanovám
spolku a je tedy možné potřebné provést změnu zápisu v ve spolkovém rejstříku. Žádost o
zápis změny byla podána.

Strategie MAS
Všem členům MAS Rozvoj Tanvaldska byla rozeslána tabulka s výčtem opatření, která je
možné v rámci SCLLD realizovat. Po členech je požadováno doplnit do ní své plánované
aktivity včetně jejich předpokládaných nákladů s termínem do 6.11.2015. Toto zjišťování je
potřebné pro stanovení vnitřní alokace MAS na jednotlivé priority. Přítomní přislíbili
zpracovat tabulky za své obce a pomoci s její návratností i u dalších subjektů v území MAS
Projekt „MAP Tanvaldsko“
-

Zřizovatelům škol byly rozeslány formuláře k zapojení jednotlivých škol do MAP
Tanvaldsko.

-

Zástupci obcí z ORP Tanvald byli požádáni o návrh zástupců škol do řídícího výboru.
Předpoklad 2 městské ZŠ či MŠ a dvě obecní ZŠ či MŠ.

-

Nelze žádat přímo o MAP+, proto je potřebné se rozhodnout na jakou dobu plánovat nižší
úroveň projektu tedy MAP, aby bylo možné co nejdříve žádat o dotace na jednotlivá opatření.

-

Bez platného MAP nebude možné žádat o dotace na aktivity které v něm budou uvedeny.

-

K projektu bude vytvořen kromě Řídícího výboru také realizační tým. Ten se dělí na
administrativní a odborný. Jmenování jejich členú zajistí MASka ve spolupráci s MRT.

-

Po Mikroregionu Tanvaldsko jako projektovém partneru MAS Rozvoj Tanvaldska se
požaduje i jeho finanční zapojení do projektu. To znamená že dotace na projekt bude
poskytována prostřednictvím obou subjektů při vlastní spoluúčasti 0%.

-

Řízení projektu je klíčová aktivita, pokud bude chybět, nebo nebude kvalitní, žádost bude
vyřazena.

6)Komunitní plánování
Komunitní plánování sociálních služeb
Předložený návrh aktualizace KPSS Tanvaldska nedosahuje zdaleka požadovaných kvalit –
chybí aktuální demografická situace, chybí aktualizace stávajících poskytovatelů i uživatelů
sociálních služeb (v oblasti sociálních služeb se situace neustále mění, proto je potřeba ji
pravidelně aktualizovat). U SWOT není uvedeno shrnutí.
S obcemi Mikroregionu Tanvaldsko nebylo vůbec nic konzultováno, nebyla zjišťována
potřeba sociálních služeb, nejsou zpracovány karty aktivit (přitom záměry v MT jsou).
Liberecký kraj požaduje od obcí zpracovat potřebnost sociálních služeb, požadovanou
kapacitu. LK zašle obcím ORP tabulky s přehledem (výčtem) služeb. Zde bude možné
zpracovat představy, požadavky, záměry regionu, v termínu do 15. ledna 2016.
Do příštího listopadového zasedání starostů Mikroregionu Tanvaldsko budou tabulky
k dispozici a panuje názor, že by měly být zpracovávány společně za celý mikroregion.
O spolupráci formou konzultace s poradenstvím byla požádána Lucie Večerníková.

7) Meziobecní spolupráce
Meziobecní spolupráce v rámci Projektu MOS

V rámci pokračování projektu meziobecní spolupráce byl v rámci aktivit projektu zpracován
„Akční plán“ pro DSO Mikroregion Tanvaldsko s 8 projektovými záměry:
Projekt 1 – Asistenti prevence kriminality
Projekt 2 – Terénní sociální služby pro Tanvaldsko
Projekt 3 – Vytvoření komplexního systému separace biologicky rozložitelných odpadů v
Mikroregionu Tanvaldsko
Projekt 4 – Zpracování kuchyňského odpadu v obcích Mikroregionu Tanvaldsko
Projekt 5 – Realizace osvěty a poradenství pro technologie šetrné k životnímu prostředí a
využívání obnovitelných zdrojů energie
Projekt 6 – Sdílený speciální pedagogický pracovník (speciální pedagog, psycholog,
logoped)
Projekt 7 – Svazková škola řemesel
Projekt 8 – Malotřídky pospolu
V rámci další projektové aktivity „Administrativní podpora malých obcí“ byl zpracován
projektový záměr Plán na zřízení Centra společných služeb Tanvaldska (kancelář pro
administrativní podporu obcí). Vybavení zařízením a provozní náklady: PC, kopírka, další
technika, provozní náklady (pronájem prostor, energie, telefon, internet), režijní náklady
(kancelářské potřeby, cestovné), 1,5 pracovního úvazku. Finanční náklady na pořízení centra
a provoz v prvním roce byly vyčísleny na 1 123 200 Kč, další roční náklady na 1 066 200 Kč,
celkové náklady pro dobu trvání projektu 3 roky jsou 3 255 600 Kč včetně DPH.
Popis Centra společných služeb Tanvaldska byl představen na závěrečném setkání starostů
DSO Mikroregion Tanvaldsko v rámci realizace projektu MOS dne 10. 9. 2015 a na jednání
starostů Mikroreginu Tanvaldsko dne 24. 9. 2015.
8) Realizace projektů
Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldska – podáno odvolání
proti rozhodnutí ÚRR SV najatou právní kanceláří. Zatím neznáme výsledek.
Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska
Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu bude podána v listopadu 2015.
Místa s tradicí
V současné době se zpracovává doplnění k Závěrečné monitorovací zprávě. Je potřeba
zaslat manažerce fotografie 20 umístěných směrových tabulek v terénu a fotografie
zobrazující 20 panelů s upevněnou podlouhlou směrovou tabulkou.
Termín - co nejdříve, všechny výdaje byly schváleny a zbývá doložit jenom toto.
Polskému partnerovi byly schváleny výdaje i závěrečný monitoring. Ke schválení žádosti o
platbu a proplacení výdajů schází již jen fotografie směrových tabulek.
Vytvoření komplexního systému separace biologicky rozložitelného odpadu (BRO) v
Mikropregionu Tanvaldsko
Na základě VŘ byla vybrána nabídka JRK BioWaste Management s.r.o. s nejnižší cenou
4 429 950,0 Kč bez DPH, 5 360 239,5 Kč včetně DPH.

Skutečný rozpočet projektu:
Nákup kompostérů (včetně DPH)
5 360 239,50 Kč
Projektová příprava - zpracování žádosti, kompletace příloh (včetně DPH)
50 000,00 Kč
Publicita projektu, propagační kampaň (včetně DPH)
54 450,00 Kč
Realizace výběrového řízení
53 240,00 Kč
Celkem
5 517 929,50 Kč
Dotace z OP ŽP bude činit 85%, dotace prostřednictvím SFŽP 5%, spoluúčast obcí MT na
projektu činí 10 % (551 792,95 Kč)

Termín přivezení kompostérů je dle Smlouvy o dílo do 30. 10.2015. Výrobci však nestíhají
vyrábět, protože vyrábějí tisíce kompostérů na základě poslední výzvy OP ŽP v celé ČR.
Hrozí uplatnění sankcí za pozdní dodání zboží 0,05% za každý den - plynoucí z Kupní
smlouvy.
Data přivezení kompostérů do jednotlivých obcí budou známy předem.
Společnost Institut cirkulární ekonomiky, z. ú. (ředitelka ing. Soňa Jonášová) spolupracující
s firmou JRK BioWaste Management spol. s r.o., nabídla obcím bezplatnou osvětu
v kompostování a instruktáž k co nejlepšímu ekonomickému a ekologickému využití
kompostérů při předávání kompostérů občanům.
Byly dohodnuty tyto termíny proškolení občanů:
18. 11. 2015 Josefův Důl 16.00 hodin
18. 11. 2015 Jiřetín p.B. 17.00 hodin
18. 11. 2015 Albrechtice v Jiz.h. 18.00 hodin
24. 11. 2015 Tanvald 16.00 hodin
24. 11. 2015 Plavy 17.30 hodin
Zásada si domluví termín individuálně.
Harrachov a Desná budou rozdávat kompostéry až na jaře.
O tom, zda chtějí občany proškolit Velké Hamry, nejsou informace.
Smržovka a Zlatá Olešnice školení nepotřebují.
Projekt MIKROREGION TANVALDSKO – MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA.
Předmětem žádosti o spolufinancování projektu je pořízení zařízení - mobilní kompostárny,
vanových kontejnerů pro shromažďování BRO před příjezdem kompostárny a štěpkovač.
Na základě proběhlého VŘ byla vybrána nabídka ELKOPLAST CZ s.r.o. s cenou
3 677 553,- Kč včetně DPH.
Výše nabídkové ceny bez DPH: 3 039 300,- Kč bez DPH (2 699 300,- Kč = zařízení mobilní
kompostárny s příslušenstvím + 340 000,- Kč = štěpkovač, vše bez DPH).
Skutečný rozpočet projektu:
Nákup zařízení
3 677 553,00 Kč
Projektová příprava - zpracování žádosti, kompletace příloh, řízení projektu 102 850,00 Kč
Realizace výběrového řízení
47 795,00 Kč
Celkem
3 828 198,00 Kč
Dotace z OP ŽP bude činit 85%, dotace prostřednictvím SFŽP 5%, spoluúčast obcí MT na
projektu činí 10 %. (382 819,80 Kč).
Příspěvky obcí na pořízení zařízení budou děleny 6 (Plavy, V.Hamry, Tanvald, Jiřetín p.B.,
Jos.Důl a Desná), kontejnery dle nároku (Tanvald 4ks, Jiřetín p.B. 3 ks), neinvestiční výdaje
budou děleny 6.
Zařízení bude přivezeno do areálu technických služeb města Tanvald, pečovat o technický
stav a využití bude ing. Josef Kucin.
Kontaktní osoby pro fyzické předání zařízení, místu i způsobu jeho převzetí jsou pro
dodavatelskou firmu ELKOPLAST CZ, s.r.o.: Mgr. Vladimír Vyhnálek a ing. Josef Kucin.
Financování obou projektů z OP ŽP je způsobem ex ante, tedy je možné schvalování
žádostí o platbu (faktur) ze strany SFŽP ještě před jejím proplacením.
Zpracování projektu PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ VYUŽITÍM GASTRO
ODPADŮ (PRACOVNÍ NÁZEV) je přesunuto na začátek roku 2016, kdy bude
příhodnější výzva k podávání žádostí.
9) Různé
• Jmenování inventarizační komise

Shromáždění starostů navrhlo jmenování inventarizační komise ve složení ing.Josef Kucínpředseda a Anna Kuřátková-člen komise
Usnesení č.26/2015
Shromáždění starostů jmenuje inventarizační komisi pro inventarizaci majetku
k 31.12.2015 ve složení ing. Josef Kucín-předseda,Anna Kuřátková-člen komise
hlasování: pro 10,proti 0,zdržel se 2

• J.Černý informoval o znovuotevření sokolovny ve Zlaté Olešnici v sobotu 7.11.2015.
Slavnostní zahájení s doprovodným programem začne ve 14h. Pozvánky byly rozeslány.

Mgr. Marek Hotovec
předseda mikroregionu

Výpis usnesení ze zasedání mikroregionu Tanvaldsko dne 23.10.2015

Usnesení č.22/2015
Shromáždění starostů jmenuje inventarizační komisi pro inventarizaci majetku
k 31.12.2015 ve složení ing. Josef Kucín-předseda,Anna Kuřátková-člen komise

hlasování: pro 10,proti 0,zdržel se 2

