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Zápis z jednání řádné členské schůze  

„Svazku obcí Máchův kraj“ 

dne 3.12. 2019 od 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Doksy 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Přítomni: Bělá pod Bezděze, Doksy, Dubá, Chlum, Jestřebí, Okna, Skalka u Doks, Tachov, 

Tuhaň, Vrchovany, Zahrádky, Ždírec – 12 zástupců obcí 

Nepřítomni:   Bezděz, Blatce, Kravaře, Luka, Mšeno, Plužná, Zákupy – 7 zástupců obce 

Hosté: PhDr. Dagmar Strnadová, Miroslava Váradiová – LAG Podralsko, PhDr. Renata 

Mauserová – Kultura Doksy 

 

Program: 

1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Aktuální informace o dotačních možnostech – LAG Podralsko 

3. Máchovi v patách  

4. Rozpočet SOMK na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 - 2023 

5. Plán inventur majetku a závazků za rok 2019 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2019  

7. Smlouva o výkonu funkce pověřence na ochranu osobních údajů 

8. Projekt „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“  

9. Různé 

 

1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Předseda Svazku přivítal přítomné a přečetl návrh programu jednání členské schůze – viz 

výše. Zapisovatelem navrhuje Karla Schreinera a ověřovatelem Hanu Jelínkovou. Na jednání 

je přítomno 12 zástupců obcí z celkem 19 členských obcí. Členská schůze je usnášení 

schopná. 

Usnesení č. 14/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje program jednání členské schůze SOMK  

dle návrhu předsedy, dále schvaluje zapisovatelem Karla Schreinera a ověřovatelem Hanu 

Jelínkovou. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

2. Aktuální informace o dotačních možnostech – LAG Podralsko 

Předseda předává slovo PhDr. Strnadové a p. Váradiové, které informují zástupce obcí o 

aktuálních dotačních příležitostech. V budoucím programovém období bude méně dotací. 

Nyní připravují čtyři dotační tituly – veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, kulturní památky, 

spolková a kulturní zařízení. Dotace bude činit 80% z uznatelných nákladů. Vyzývají ke 

spolupráci při vytváření nových dotačních titulů. 

Usnesení č. 15/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí informace o aktuálních dotačních 

možnostech. 

Pro: 12 
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Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

3. Máchovi v patách  

Předseda předává slovo paní Mauserové. Ta informuje o aktivitách v rámci projektu Máchovi 

v patách. Turistické pochody se vrací do Máchova kraje. V roce 2020 jsou plánovány čtyři 

pochody – Hradčanské stěny, Kokořínský důl, Zákupy + okolí a Mariánská cesta. Informace o 

pochodech pošle paní Mauserová předsedovi SOMK a ten je rozešle na členské obce. 

Usnesení č. 16/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí informace o aktivitách v rámci 

projektu Máchovi v patách 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

 

4. Rozpočet SOMK na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 – 2023 

Předseda seznamuje se stavem finančních prostředků na BÚ k 2.12.2019 – 298.691,90 Kč 

Předseda prochází jednotlivé položky rozpočtu. Obcím byl předložen návrh rozpočtu 

k vyvěšení na úředních deskách a zároveň byl zveřejněn na webových stránkách DSO. Na 

straně příjmů činí navržený rozpočet 90.250,- Kč a zahrnuje příspěvky od obcí a úroky banky. 

Výdaje jsou navrženy ve výši 71.000,- Kč a jedná se o provozní náklady. Bilanci rozpočtu 

vyrovnává položka financování 19 250 Kč. Jedná se o přebytkový rozpočet. 

Dále předseda předkládá střednědobý výhled na roky 2021 – 2023. Výdaje i příjmy jsou ve 

stejné výši jako rozpočet na rok 2020.  

Usnesení č. 17/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje přebytkový rozpočet SOMK na rok 2020 

v celkové výši příjmů 90.250,- Kč a v celkové výši výdajů 71.000,- Kč. Přebytek rozpočtu 

vyrovnává položka financování ve výši – 19.250 Kč. 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje střednědobý rozpočtový výhled SOMK 

na roky 2021 až 2023 dle návrhu. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

5. Plán inventur majetku a závazků za rok 2019 

Předseda předkládá plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 

2019. Inventarizaci provede v období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 dle stanov svazku zvolená 

revizní komise. 

Usnesení č. 18/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí plán inventur za rok 2019 dle 

návrhu. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 
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6. Rozpočtové opatření č. 3/2019  

Předseda seznamuje s rozpočtovým opatřením č. 3/2019 . Celková výše rozpočtu po změnách 

je příjmy 90.250,- Kč výdaje 74.000,- Kč Bilanci rozpočtu vyrovnává položka financování ve 

výši – 16.250,- Kč.  

Usnesení č. 19/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019, příjmy ve 

výši 90.250,- Kč, výdaje ve výši 74.000,- financování – 16.250,- Kč 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

 

7. Smlouva o výkonu funkce pověřence na ochranu osobních údajů  

Předseda seznamuje se smlouvou o výkonu funkce pověřence na ochranu osobních údajů 

s Ing. Galbavým za částku 500,- Kč/měsíčně na dobu určitou do 31.12.2020. 

Usnesení č. 20/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje smlouvu o výkonu funkce pověřence na 

ochranu osobních údajů s Ing. Galbavým. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

 

8. Projekt „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“  

Předseda informuje, že výše uvedený projekt byl úspěšný při věcném hodnocení, získal 94 

bodů z možných 100 bodů. Pravděpodobně bude podpořen, výsledky jsou očekávány během 

prosince. Připravují se podklady pro zadávací dokumentaci. 

Usnesení č. 21/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí informace o projektu „Posílení 

strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“ a schvaluje kompetence pro předsedu 

SOMK k provádění všech rozhodnutí potřebných k jeho realizaci. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

9. Různé – k bodu různé nejsou žádné podněty. 

 

Zapsal: Karel Schreiner 

 

 

…………………………………   ……………………………………… 

Karel Schreiner                    Hana Jelínková 

předseda svazku               ověřovatelka zápisu 
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