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Úvod 
  
 Výroční zpráva dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské Podhůří (dále jen 
DSO MJP) za rok 2006 je určena nejen pro komplexní informovanost jednotlivých 
zastupitelstvech obcí, ale také jako zdroj informací pro širokou veřejnost. Kompletní text 
bude k dispozici po schválení Sněmem Mikroregionu Jizerské Podhůří na webových 
stránkách mikroregionu. 
  
  

 
Sídlo Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské Podhůří a kontaktní údaje: 
 
 
 Název:   Mikroregion Jizerské Podhůří 
  
 Sídlo:   Nová Ves 213 
    463 31 Chrastava 
 
 Ostatní údaje:  IČ 70226784 
    Č.ú. 0985060349/0800  Česká spořitelna a.s. 
    www.jizerskepodhuri.cz 
    info@jizerskepodhuri.cz 
 
 Kontaktní adresa: Mikroregion Jizerské Podhůří 
    Obecní úřad Oldřichov v Hájích 151 
    463 31 Chrastava 
 
 Kontaktní osoby: Jaromír Tichý 
    Předseda Mikroregionu Jizerské Podhůří 
    Tel: +420 482 725 094 
    starosta@oldrichov.cz 
 
    Jana Bekešová 
    Účetní Mikroregionu Jizerské Podhůří 
    Tel: +420 472 725 093 
    obec@oldrichov.cz 
 
 
Tato zpráva byla předložena k projednání Sněmu DSO MJP dne 21.června 2007. 
 
 
 
Zpracovali: 
Jaromír Tichý – Předseda DSO MJP 
Jaroslava Weissová – účetní DSO MJP do konce roku 2006  
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1 Charakteristika mikroregionu  
 

Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Jizerské podhůří“ (dále jen DSO MJP) je 
dobrovolným svazkem obcí založeným dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů. 

Územní působnost MJP se rozkládá na pěti katastrálních území v úpatí Jizerských hor, 
v povodí říčky Jeřice, o celkové rozloze 5 403 ha a počtem 2 490 trvale žijících obyvatel 
k 1.1.2006. 

Logo MJP tvoří v horní části tři zaoblené vrcholy Jizerských hor vyjadřující 
symboliku třech zakládajících obcí a to vše je podtrženo modrou vlnkou znázorňující říčku 
Jeřici, která protíná celé území a v jejíž povodí se mikroregion  nachází. 

Předmětem činnosti svazku je ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které 
povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji DSO MJP. 

Uvedené obce se ve svém vlastním zájmu a v zájmu svých občanů, bez jakéhokoli 
zásahu do svých zákonných práv a své samostatnosti, dohodly nadále ve vymezených 
oblastech, na základě svého svobodného rozhodnutí a ve smyslu této dohody spolupracovat a 
společně postupovat zejména v těchto oblastech: 

o tvorba rozvojových koncepcí, programů a projektů svým významem a rozsahem     
přesahujícím hranice možností jednotlivých obcí. 

o realizace regionálních a mikroregionálních projektů s využitím finanční a jiné 
podpory z tuzemských i mezinárodních zdrojů 

o slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu 
státní správy v zájmovém území 

o zajišťování a předávání informací důležitých pro činnost a rozvoj jednotlivých 
obcí 

o společná propagace mikroregionu a jeho zájmového území 
 
2 Struktura mikroregionu  
 
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské Podhůří tvoří členské obce Mníšek, Nová Ves 
a Oldřichov v Hájích. 
  
DSO MJP má tyto orgány : 

1. Sněm DSO MJP 
2. Předseda DSO MJP a dva místopředsedové 
3. Kontrolní skupina DSO MJP – 1 zástupce z každé obce 
 

Sněm je nejvyšším orgánem DSO MJP statutem valné hromady /členské schůze/. Za každou 
obec je členem sněmu starosta, místostarosta a jeden člen zastupitelstva jmenovaný 
zastupitelstvem příslušné obce.  
(členové Sněmu DSO MJP v roce 2006 – Jaromír Tichý, Miloslav Florian, Ing. Jaroslav 
Randáček, Vítězslav Nýdrle, Roman Slezák, Miroslav Jahelka, Jan Maděra, Monika Haasová, 
ing. Zdeněk Ritich) 
 
Předseda – Jaromír Tichý -je statutárním orgánem DSO MJP 
 
Místopředsedové – Miloslav Florian a ing. Jaroslav Randáček - plní funkci předsedy v době 
jeho nepřítomnosti 
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Kontrolní skupina  – Monika Haasová, Miroslav Jahelka, ing. Zdeněk Ritich - kontroluje 
práci statutárních orgánů a posuzuje, zda jejich činnost odpovídá zájmům a stanovám DSO 
MJP. 
 
3 Rozpočet 
 
 Rozpočet DSO MJP na rok 2006 byl schválen Sněmem mikroregionu na zasedání dne 
15.12.2005 usnesením č.20/2005. Změny rozpočtu byly schváleny Sněmem na zasedání dne 
19.12.2006 č. usnesení 8/2006. 
 
 
4 Přehled příjmů a výdajů rozpočtu 2006 
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ “““““““““““““  
4.1.      PŘIJMY DSO MJP: 
NÁZEV SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 
ROZPOČET PO 

ZMĚNÁCH 
VÝSLEDEK OD 

POČÁTKU ROKU 

TŘÍDA 1 – daňové přijmy    

TŘÍDA 2 – nedaňové přijmy 16 471,00 300 281,00 284 945,62 

TŘÍDA 3 – kapitálové příjmy    

TŘÍDA 4 – přijaté dotace  644 139,50 731 506,50 

CELKEM P ŘIJMY 16 471,00 944 420,50 1 016 452,12 
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ““““““““““““““““““““““““  
4.2.     VÝDAJE DSO MJP: 
NÁZEV SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 
ROZPOČET PO 

ZMĚNÁCH 
VÝSLEDEK OD 

POČÁTKU ROKU 

TŘÍDA 5 – běžné výdaje 16 471,00 944 420,50 1 009 887,90 

TŘÍDA 6 – kapitálové výdaje    

CELKEM VÝDAJE 16 471,00 944 420,50 1 009 887,90 
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ““““““““““““““““““““““““  
 
4.3.     Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraj ů 

 
A. DSO MJP  nebyl v roce 2006 příjemcem dotací ze Státního rozpočtu  
 
 
B. Neinvestiční dotace z rozpočtu kraje  ve výši Kč 30.000,- byla vyčerpá 

 
Plánované příjmy i výdaje DSO byly v průběhu roku změněny o příjmy i výdaje spojené s 
pořádáním oslav 100. výročí vybudování přehrad Fojtka a Mlýnice, ze kterého bylo 
vyhotoveno a založeno samostatné vyúčtování. 
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5 Závěrečná zpráva kontroly hospodaření 
• rekapitulace zjištěných chyb a nedostatků /§10odst.2písm.b zákona 420/ viz. body 

Ba,Bb,Ca,Cg,Da a Dc, 
• klasifikace zjištěných chyb a nedostatků /§10 odst. 2 písm. c zákona 420/     

 
* body Ba) a Bb) – porušení povinností nebo působnosti územního celku stanovených 
zvláštními právními předpisy (§10 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona 420), které spočívá 
v nezajištění odstranění všech nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při 
přezkoumání hospodaření za předchozí rok 
 

• neprojednávání rozpočtových změn v souladu s § 16 zákona 250 
• v neúplném zabezpečení procesu schvalování závěrečného účtu (tj. přijatá neadresná 

opatření k odstranění nedostatků a žádná kontrola jejich plnění) v souladu s 17 zákona 
250 a s § 13 zákona 420 

• v opakovaném nezajištění vnitřní kontrolní činnosti DSO v souladu se stanovami a 
zákonem 320, 

 
* body Ca) a Cg) – porušení povinností nebo působnosti územního celku stanovených 
zvláštními právními předpisy (§10 odst. 3 písm. b) zákona 420), které spočívá v nedostatcích 
uplatnění rozpočtové skladby při zaúčtování příjmu a splátky návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu členské obce, 
 
* bod Da) – porušení povinností nebo působnosti územního celku stanovených zvláštními 
právními předpisy (§ 10 odst.3 písm.b)  bod 2 zákona 420), které spočívá v nedostatcích 
předložených inventurních soupisů v rozporu s § 30 zákona 563, 
 
* bod Dc) – porušení povinností nebo působnosti územního celku stanovených zvláštními 
předpisy (§ 10 odst.3 písm.b) zákona 420), které spočívá v nutnosti aktualizace vnitřních 
účetních předpisů DSO. 
 
Při přezkoumání hospodaření  obce za rok 2006 byly zjištěny závažné nedostatky dle § 
10 odst. 3 písm. c) spočívající: 
- v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví 
- v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za 
předcházející roky. 
 
Upozornění na případná rizika ( §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 
 
− nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního 

celku  v budoucnosti 
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6 Přehled majetku DSO MJP k 31.prosinci 2006 
 

 

Nehmotný majetek:
úč. 013  Software
r. 2000   Gramis Nová Ves    24.507,-

Mníšek    24.507,-
Oldřichov    24.507,-

r. 2000   Data z KÚ  Nová Ves      7.174,60
Mníšek      4.961,70
Oldřichov      6.796,70

CELKEM    92.454,-

Stavby:
úč. 021  Budovy, haly, stavby

r. 2001 cyklo Oldřichov 1.050.135,20
voda Mníšek 1.056.598,-

r. 2004 cyklo Nová Ves    258.967,60
Mníšek    225.803,-
Oldřichov    161.135,40

CELKEM 2.752.639,20

Nedokončený dlouhodobý majetek
úč. 042  Nedokončený majetek

r. 2004 ČOV Nová Ves     91.391
Mníšek    143.000
Oldřichov     65.610,-

r. 2005 REGIOPLAN   Nová Ves             11.043
                          Mníšek                 67.257     57.977

CELKEM 369.021

Majetek dle obcí:
Nová Ves    393.083,20
Mníšek 1.512.846,70
Oldřichov 1.308.184,30

CELKEM 3.214.114,20
J. Weissová   15.12.2006
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7 Přehled činnosti a zasedání sněmu MJP 
 
7.1.   Sněm MJP dne 16.5.2006 v Mníšku: 
 
Usnesení 1/2006: Sněm MPJ schvaluje celoroční hospodaření MJP a závěrečný účet MJP za 
rok 2005 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MJP za 
rok 2005 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě. 
Usnesení 2/2006: Sněm MJP projednal a schválil uzavření dohody o zřízení spádového 
školského obvodu pro obce Mníšek, Oldřichov v Hájích a Nová Ves v Základní škole Mníšek. 
Usnesení 3/2006: Sněm MJP schvaluje rozdělení nákladů akce „Oslavy 100.let přehrad 
Fojtka a Mlýnice mezi jednotlivé obce takto:  

• Mníšek   4/7  280.000,-Kč 
• Nová Ves   2/7  140.000,-Kč 
• Oldřichov v Hájích  1/7   70.000,-Kč 

Usnesení 4/2006: Sněm MJP schvaluje uzavření mandátní smlouvy na pořádání oslav 100. 
výročí přehrad ve Fojtce a Mlýnici s agenturou ŠIMMI, s.r.o., IČ:25035827.  
Usnesení 5/2006: Sněm MJP schvaluje vyplacení odměn za návrhy loga oslav, které 
vytvořili studenti SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou v souladu se zadáním takto:  

1. místo  Alžběta Slámová  3.000,-Kč 
2. místo  Táňa Bartošová  2.000,-Kč 
3. místo  Petr Karban   1.000,-Kč 

 
 
7.2. Sněm MJP dne 17.10.2006 v Oldřichově v Hájích: 
 
Usnesení 6/2006: Sněm MPJ schvaluje výsledek financování „Oslav 100. výročí postavení 
přehrad Fojtka a Mlýnice“, tj. celkové příjmy 803 810,-Kč a celkové výdaje 927 950,-Kč. 
Usnesení 7/2006: Sněm MJP schvaluje jednorázovou odměnu pro pí Weissovou Jaroslavu. 
 
7.3.    Sněm MJP dne 19.12.2006 v Mníšku: 
 
Usnesení 8/2006: Sněm MPJ schvaluje změnu rozpočtu MJP na celkový objem příjmů a 
výdajů v roce 2006 na 944 420,50Kč. 
Usnesení 9/2006: Sněm MJP schvaluje rozpočet na rok 2007 v celkovém objemu 
příjmů a výdajů ve výši 16 471,-Kč. 
 
 
 
 
8 Ostatní - závěr  
 

� V roce 2006 byla opět podána žádost o dotaci na dostavbu cyklostezky č. 22 do  
programu INTERREG IIIA, Česko – Polsko. Projekt zpracovala fa REGIOPLAN. 
Ačkoli byl projekt řídícím výborem doporučen ke schválení, z důvodu nedostatku 
finančních prostředků nebyl náš projekt vybrán k realizaci. 

� Bezpochybně největší akcí v roce 2006 byly společné oslavy stého výročí provozu 
přehrad Fojtka a Mlýnice. Dvoudenních oslav, které vrcholily v sobotním odpoledni 
zábavným programem se mezi významnými hosty zůčastnil Předseda Senátu 
Parlamentu ČR Mudr. Přemysl Sobotka a Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. U 
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příležitosti těchto oslav byla vydána pamětní medaile a upomínkové předměty, které 
jsou do dnes k dostání na obecních úřadech jednotlivých obcí. 

 
 
 
 
9 Příloha - foto 

Slavnostní zahájení oslav 100. výročí provozu přehrad Fojtka a Mlýnice za přítomnosti 
Předsedy horní komory Parlamentu ČR Přemysla Sobotky a Hejtmana Libereckého kraje 
Petra Skokana. 

 
 


