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Zápis z jednání řádné členské schůze
Svazku obcí Máchův kraj
dne 6. 12. 2016 od 9.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Doksy
Přítomni: 14 členů - Doksy, Bělá pod Bezdězem, Dubá, Chlum, Jestřebí, Kravaře, Luka,
Okna, Skalka u Doks, Tachov, Vrchovany, Zahrádky, Ždírec, Zákupy
Omluveni: 5 členů - Bezděz, Blatce, Tuhaň, Plužná, Mšeno
Hosté: Bc. Jan Stejskal – Sdružení Českolipsko
Program:
1. Úvod
2. Finanční návratná výpomoc Sdružení Českolipsko a informace o činnosti - doplněno
3. Rozpočtové opatření č. /2016
4. Rozpočet 2017
5. Rozpočtový výhled 2018-2020
6. Odpisový plán 2017
7. Plán inventur majetku a závazků 2016
8. Žádost o dotaci „Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova“
9. Vystoupení obce Blatce
10. Volba nového předsedy svazku
11. Různé
Ad 1) Úvod
Ing. Eva Burešová
 předsedkyně svazku přivítala přítomné a seznámila je s programem schůze
navrhla vložit jako bod 2. Finanční návratná výpomoc Sdružení Českolipsko a
informace o činnosti a ostatní body posunout
 zapisovatelkou navrhuje Kamilu Machytkovou,
 ověřovatelem Ing. Radka Lípu
Usnesení č. 15/ 2016
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje program jednání členské schůze SOMK
dne 6. 12. 2016 a pověřila zápisem Kamilu Machytkovou a ověřením zápisu Ing. Radka Lípu
Hlasování: PRO všichni přítomní
Ad 2) Finanční návratná výpomoc Sdružení Českolipsko a informace o činnosti
Ing. Burešová podala zprávu o současném stavu – probíhá udržitelnost projektů. Vzhledem
k tomu, že Českolipsko nemá finanční prostředky na financování udržitelnosti, požádalo, zda
by na základě dodatku smlouvy mohlo vrátit vypůjčené finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč
až na konci roku 2017. Navrhuje vyhovět a podepsat dodatek. Navrhuje doplnit do rozpočtu
2017 10 tis. na udržitelnost projektu.
Bc. Jan Stejskal - manažer Českolipska – poděkoval za poskytnuté fin. prostředky
Českolipsku a seznámil s vydávanými propagačními materiály (trhací mapy, turistické
noviny) a akcemi, které Sdružení Českolipsko organizuje(setkání pracovníků IC) a kterých se
zúčastňuje (veletrhy). Požádal o součinnost na veletrzích.
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Ing. Burešová – apelovala na starosty, aby zajistili účast zaměstnanců na setkáních IC a aby
zaměstnanci vkládali údaje do Datového skladu LK, který vznikl v rámci ROP. Zaměstnanci
IC to údajně odmítají a je s nimi sepisována DPP, ač je to jejich náplní práce. Apeluje na
starosty, aby na to dohlédli. V lednu bude setkání starostů obcí, které mají IC a pak bude
následovat setkání zaměstnanců IC. Pozvánky a informace chodí na IC mailem.
Mgr. Šepsová - doporučuje, aby maily byly zasílány i starostům v kopii.
Ing. Vomáčka – jejich IC přes zimu nefunguje. V mapách obec Kravaře není, i když je členem
Máchova kraje – p. Stejskal řekl, že při dotisku Kravaře zahrnou.
Ing. Burešová doporučuje, aby materiály byly ještě před dotiskem zaslány starostům
k odsouhlasení.
Napříč plénem proběhla znovu diskuze o možném vystoupení z Českolipska. Závěrem je, že
není možné z vyššího principu v současné době vystoupit.
Usnesení č. 16/ 2016
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje sepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o
zápůjčce Sdružení Českolipsku s prodloužením doby splatnosti do 31.12.2017
Hlasování: PRO všichni přítomní
Ad 3) Rozpočtové opatření č. 3/2016
Kamila Machytková, účetní svazku,
 předložila rozpočtové opatření č. 3/2016, kde na straně výdajů je rozpočet navýšen o
62.000 Kč za fakturu Mgr. Jakuba Derynka za přípravu a podání žádosti o podporu
projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji – pokud
nebude dotace přiznána, o náklady se podělí obce, zúčastněné v projektu.
Přesun položek k udržitelnosti projektu S Máchou za Máchou po Máchově kraji.
Usnesení č. 17/2016
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 3/2016, kterým se navyšuje rozpočet na 257.550 Kč na straně
výdajů. Příjmy zůstávají beze změny ve výši 113.100 Kč. Financování je ve výši 53.000 Kč.
b) úhradu nákladů za zpracování a podání dotace ve výši 62.000 Kč dle podílu jednotlivých
obcí zúčastněných v projektu v případě, že nebude dotace přiznána.
Hlasování: PRO všichni přítomní
Ad 4) Rozpočet 2017
Kamila Machytková
 předložila návrh rozpočtu 2017. Obcím byl předložen návrh rozpočtu k vyvěšení na
úředních deskách. Na straně příjmů činí navržený rozpočet 130.550 Kč a zahrnuje
příspěvky od obcí, úroky banky a příjmy z prodeje publikací a vratku. Vzhledem
k odložení splátky návratné finanční výpomoci až do roku 2017 je třeba do návrhu
rozpočtu zahrnout ještě 40.000 Kč na položku 2143 5629. Výdaje jsou navrženy ve výši
85.000 Kč. Doplnění o + 3.000 Kč - paní Humpoláková pol. 6171 5169 za sepsání žádosti
o dotaci a + 10.000 Kč příspěvek Českolipsku na udržitelnost projektů.
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Usnesení č. 18/2015
Členská schůze Svazku obcí schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2017 v celkové výši
příjmů 130.550 Kč a v celkové výši výdajů 98.000 Kč. Bilanci rozpočtu vyrovnává položka
financování ve výši 32.550 Kč.
Hlasování: PRO všichni přítomní
Ad 5) Rozpočtový výhled 2018-2020
Kamila Machytková
 předložila návrh rozpočtového výhledu, který je zpracován na roky 2018 – 2020 a zahrnuje
běžné příjmy a výdaje svazku.
Usnesení č. 19/2016
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018-2020 dle
návrhu
Hlasování: PRO všichni přítomní
Ad 6) Odpisový plán 2017
Kamila Machytková
 předložila odpisový plán k „Plánu rozvoje cestovního ruchu Máchova kraje“ v hodnotě
102.340,- Kč, který je veden na účtu 019 01 Dlouhodobý nehmotný majetek. Majetek bude
odepisován do roku 2034. Roční odpis činí 3.411,- Kč.
Usnesení č. 20/2016
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje odpisový plán majetku pro rok 2017 dle
návrhu
Hlasování: PRO všichni přítomní

Ad 7) Plán inventur a závazků 2016
Kamila Machytková
 předložila plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2016.
Inventarizaci provede v období od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 dle stanov svazku revizní
komise ve složení Jana Procházková, Eva Müllerová, Ing. Radek Lípa.
Usnesení č. 21/2016
Členská schůze Svazku obcí schvaluje plán inventur za rok 2016 dle návrhu
Hlasování: PRO všichni přítomní
Ad 8) Žádost o dotaci „Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova“
 Ing. Schreiner předložil návrh na možnou spolupráci s Bc. Markétou Humpolákovou,
která by zpracovala žádost o dotaci MMR DT č. 3 „Podpora spolupráce obcí na obnově a
rozvoji venkova. Odměna by činila 3.000,- Kč. Jednalo by se o školení starostů a
místostarostů na nějaké téma, které by je mohlo zaujmout. Ing. Schreiner by doporučoval
„trestní odpovědnost zastupitelů a právní minimum“. Dotace činí 70% nákladů – horní
limit 200 tis.
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Proběhla diskuze a starostové se dohodli na podání dotace na akci Výměna zkušeností
k odpadovému hospodářství – 2 dny.
Usnesení č. 22/2016
Členská schůze Svazku obcí schvaluje zadání zpracování žádosti o dotaci z MMR DT č. 3
„Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova“ Bc. Markétě Humpolákové za cenu
3.000 Kč.
Hlasování: PRO všichni přítomní
Ad 8) Vystoupení obce Blatce
Obec Blatce oznámila ukončení členství ve svazku obcí. Vzhledem k tomu, že vystoupení
člena je dle článku XIV. odstavce 4. účinné k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém
bylo doručeno oznámení, obec Blatce byla členem svazku ještě celý rok 2016, protože
oznámení bylo doručen dne 11. 1. 2016.
Obec se vzdala vratky základního vkladu 1.000,- Kč ve prospěch svazku dle odst. 5 stanov.
Chce i nadále užívat 1 ks informační tabule na propagaci cestovního ruchu na základě
Smlouvy o výpůjčce.
Členská schůze DSO vzala na vědomí vystoupení obce Blatce již na své schůzi dne 8. 3. 2016
a pověřila starostku k učinění legislativních kroků s tím spojených.
Ing. Schreiner se spojí se starostkou a projedná případné další setrvání obce ve svazku.
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí vystoupení obce Blatce ze svazku
obcí k 31.12.2016.
Ad 9) Volba nového předsedy
Ing. Eva Burešová oznámila členské schůzi, že podala předsednictvu svazku rezignaci na
funkci předsedkyně svazku k 31. 12. 2016 a to jí přijalo.
Do funkce nového předsedy předsednictvo navrhuje Ing. Karla Schreinera – starostu Jestřebí,
se kterým nominace byla projednána a ten souhlasí. Schůze svazku a administrativa bude
nadále zajišťována Městským úřadem v Doksech. Předsednictvo se rozšíří o dalšího
místopředsedu na 6 členů. O vykonávání této funkce Ing. Schreiner požádal Ing. Evu
Burešovou. Ta nominaci přijala. Ing. Schreiner doplní stanovy, které budou předloženy
členské schůzi ke schválení.
Usnesení č. 23/2016
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj s účinností od 1.1.2017:
a) bere na vědomí rezignaci Ing. Evy Burešové na funkci předsedkyně svazku
b) schvaluje předsedou svazku Ing. Karla Schreinera
c) schvaluje druhým místopředsedou Ing. Evu Burešovou
Hlasování: PRO všichni přítomní
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Ad) 10 Různé
Proběhla diskuze k problematice odpadového hospodářství a jako schůdná cesta se jeví
jedině založení vlastní svozové firmy. K této problematice proběhne 17. 1. 2017 schůze
obcí – Ing. Radek Lípa pošle starostům pozvánku. K čerpání zkušeností v odpadovém
hospodářství v ostatních regionech by se využila dotace z MMR.

Zapsala: Kamila Machytková

…………………..
Ing. Radek Lípa
ověřovatel zápisu

……………………….
Ing. Eva Burešová
předsedkyně svazku
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