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Zápis z jednání řádné členské schůze
„Svazku obcí Máchův kraj“
dne 12. 6. 2018 od 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Doksy
Přítomni: Bělá pod Bezděze, Bezděz, Blatce, Doksy, Dubá, Chlum, Jestřebí, Okna, Skalka u
Doks, Tuhaň, Vrchovany, Zákupy, Zahrádky, Ždírec – 14 zástupců obcí
Nepřítomni: Kravaře, Luka, Mšeno, Plužná, Tachov – 5 zástupců obcí
Hosté: PhDr. Mgr. Dana Janečková – vedoucí oddělení dozoru Liberec při Ministerstvu
vnitra
Program:
1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Vystoupení PhDr. Mgr. Dany Janečkové - tvorba obecně závazných vyhlášek, obecně
závazné vyhlášky vydané na území obcí Dobrovolného svazku obcí Máchův kraj,
aktuální informace.
3. Účetní závěrka, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření SOMK za rok
2017
4. Rozpočtové opatření č. 2/2018
5. Sdružení Českolipsko
6. GDPR
7. Zrušení vnitřní směrnice Metodika pro zadávání veřejných zakázek
8. Různé – dotace na domovní čističky

1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předseda Svazku přivítal přítomné a přečetl návrh programu jednání členské schůze – viz výše.
Zapisovatelkou navrhuje Kamilu Machytkovou a ověřovatelem Hanu Jelínkovou. Na jednání
je přítomno 14 zástupců obcí z celkem 19 členských obcí. Členská schůze je usnášení schopná.
Usnesení č. 8/2018
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje program jednání členské schůze SOMK
dle návrhu předsedy, dále schvaluje zapisovatelku Kamilu Machytkovou a ověřovatelem Hanu
Jelínkovou.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

2. Vystoupení PhDr. Mgr. Dany Janečkové - tvorba obecně závazných vyhlášek, obecně
závazné vyhlášky vydané na území obcí Dobrovolného svazku obcí Máchův kraj,
aktuální informace.
Předseda Svazku předává slovo paní Janečkové, vedoucí oddělení dozoru Liberec
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Ta informuje o metodických pokynech vydaných
MV ČR. Dále o obecních vyhláškách přijatých před rokem 2010 (26 vyhlášek na území
SOMK). Informuje o připravovaných právních normách – nakládání s odpady a poplatek
z pobytu. Dále je diskutována problematika společných školských obvodů.
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Usnesení č. 9/2018
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí informace PhDr. Mgr. Dany
Janečkové.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

3. Účetní závěrka, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření SOMK za rok
2017
Předseda Svazku předává slovo p. Machytkové. Ta seznamuje starosty s účetní závěrkou a
závěrečným účtem.
Usnesení č. 10/2018
Členská schůze schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Máchův kraj sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2017 dle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení č. 11/2018
Členská schůze schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření a schvaluje výsledek celoročního hospodaření - přebytek
145.464,69 Kč a to bez výhrad.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Předseda upozorňuje na povinnost předložit závěrečný účet svazku neprodleně po schválení
zastupitelstvům členských obcí (zákon č. 250/2000 Sb., § 39).
4. Rozpočtové opatření č. 2/2018
Paní Machytková seznamuje s rozpočtovým opatřením č. 2/2018 . Rozpočet byl navýšen na
straně výdajů o 40.000,- Kč na likvidaci Sdružení Českolipsko, 1.000,- Kč na občerstvení
při členských schůzích a o 500,- Kč na poplatky banky. Bilanci rozpočtu vyrovnává položka
financování ve výši 825.285,- Kč.

Usnesení č. 12/2018
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, příjmy ve
výši 2 461 278 Kč, výdaje ve výši 3 286 563 Kč, položka financování 825 285 Kč.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
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5. Sdružení Českolipsko
Předseda informuje, že dne 28.3.2018 podali s místopředsedkyní p. Burešovou písemnou
výpověď ze Sdružení Českolipsko a to v souladu s usnesením členské schůze SOMK ze
dne 27.3.2018. Tříměsíční výpovědní doba tak běží od 1.4. Předává slovo
místopředsedkyni Svazku Ing. Burešové. Ta informuje o usneseních valné hromady:
- zrušení Sdružení Českolipsko ke dni 1.7.2018
- jmenování Mgr. Ludvíka Matouška likvidátorem Sdružení Českolipsko
- ukončení pracovního poměru s manažerem sdružení Bc. Janem Stejskalem ke dni
30.6.2018
Dále informuje, že předpokládané neuhrazené závazky sdružení budou činit 150.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že má 4 členy vychází na SOMK maximálně 40 tis. Kč.
Usnesení č. 13/2018
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje uhrazení závazků, které vzniknou při
likvidaci Sdružení Českolipsko mimořádným vkladem ve výši ¼ z jejich celkové výše,
maximálně 40.000,- Kč.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Ing. Burešová informuje o založení spolku Máchův kraj – destinační management, který se
bude zaměřovat na podporu cestovního ruchu. Jednotlivé obce se mohou zapojit při konkrétních
projektech. Spolek může spravovat webové stránky SOMK.
Usnesení č. 14/2018
Členská schůze schvaluje používání loga Svazku obcí Máchův kraj pro spolek Máchův kraj –
destinační management.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

6. GDPR
Předseda svazku seznamuje s materiály vypracovanými firmou Equica a.s.
Usnesení č. 15/2018
Členská schůze schvaluje „Směrnici o nakládání s osobními údaji“ a „Metodiku pro plnění
povinností vůči subjektům údajů“
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
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7. Zrušení vnitřní směrnice Metodika pro zadávání veřejných zakázek
Z důvodu ukončení platnosti zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. se stala
vnitřní směrnice Metodika pro zdávání veřejných zakázek neslučitelná s novým zákonem.
Předseda navrhuje zrušit tuto směrnici a nadále se řídit při zadávání veřejných zakázek pouze
platnou legislativou tj. zákonem 134/2016 Sb. Další možností by bylo nechat zpracovat novou
směrnici.
Usnesení č. 16/2018
Členská schůze schvaluje zrušení vnitřní směrnice „Metodika pro zadávání veřejných zakázek“.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
8. Různé – dotace na domovní čističky
Starosta předává slovo p. Procházkové starostce Skalky u Doks. Ta informuje o připravovaném
dotačním titulu na domovní čističky. Malé obce na ní nedosáhnou, proto navrhuje žádat
společně jako SOMK. Záležitost je starosty obcí diskutována. Starostky Skalky a Oken zjistí
další informace, případně pozvou kompetentní osobu na členskou schůzi.

Zapsala: Kamila Machytková

Ing. Karel Schreiner v. r.
předseda svazku

Hana Jelínková v. r.
ověřovatelka zápisu
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