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Zápis z jednání řádné členské schůze  

„Svazku obcí Máchův kraj“ 

dne 2.7. 2020 od 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Doksy 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Přítomni: Bělá pod Bezdězem, Doksy, Dubá, Chlum, Jestřebí, Kravaře, Okna, Skalka u Doks, 

Vrchovany, Tachov, Tuhaň, Zahrádky, Ždírec – 13 zástupců obcí 

Nepřítomni: Bezděz, Blatce, Luka, Mšeno, Plužná, Zákupy  – 6 zástupců obcí 

Hosté: PhDr. Dagmar Strnadová – LAG Podralsko 

 

Program: 

1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Příprava dalšího dotačního programového období – informace LAG Podralsko 

3. Účetní závěrka, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření SOMK za rok 2019 

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

5. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

6. Různé 

 

 

 

1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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

Zapisovatelkou navrhuje Karla Schreinera a ověřovatelem Hanu Jelínkovou. Na jednání je 

přítomno 13 zástupců obcí z celkem 19 členských obcí. Členská schůze je usnášení schopná. 

Usnesení č. 8/2020 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje program jednání schůze SOMK  dle návrhu 

předsedy, dále schvaluje zapisovatelem Karla Schreinera a ověřovatelem Hanu Jelínkovou 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

2. Příprava dalšího dotačního programového období – informace LAG Podralsko 

Předseda předává slovo PhDr. Strnadové. Ta seznamuje s připravovanými programy IROP a 

Programem rozvoje venkova. Informuje o dotazníku na dotační potřeby obcí. Z 62 dosud 

odpovědělo 31 obcí. Dále informuje o akci Prodralsko sobě – utrácení peněz v našem regionu. 

Zástupce Chlumu se dotazuje na dotace na lesní školku. Jsou možné, starostka Oken 

informuje o vlastních zkušenostech jako zřizovatele lesní školky. 

Usnesení č. 9/2020 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí informace LAG Podralsko o přípravě 

dalšího dotačního období. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

3. Účetní závěrka, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření SOMK za 

rok 2019 
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Předseda Svazku podává základní informace.  

Usnesení č. 10/2020 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Máchův kraj 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 dle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 

za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a schvaluje výsledek 

celoročního hospodaření  - přebytek 38.722,27 Kč a to bez výhrad 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

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

Předseda seznamuje s aktuálními informacemi k projektu. Připravuje se výběrové řízení, byla 

vybrána pracovnice SOMK paní Jana Trmalová. Je diskutována otázka jak postupovat při 

překročení předpokládané ceny. Důležité bude, o kolik by se překročila. 

Usnesení č. 11/2020 

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

strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“ 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

Předseda seznamuje s rozpočtovým opatřením č. 2/2020. 

Usnesení č. 12/2020 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, příjmy ve 

výši 1.853.460,43 Kč, výdaje ve výši 545.300,- Kč, položka financování – 1.308.160,43 Kč  

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

6. Různé 

Do bodu různé nejsou žádné připomínky. 

 

 

Zapsal: Karel Schreiner 2.7.2020 

 

 

Karel Schreiner v. r.                    Hana Jelínková v. r. 

předseda svazku               ověřovatelka zápisu 


