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Zápis z jednání řádné členské schůze
„Svazku obcí Máchův kraj“
dne 28. 11. 2017 od 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Doksy
Přítomni: Bezděz, Bělá pod Bezdězem, Blatce, Doksy, Dubá, Chlum Jestřebí, Kravaře, Luka,
Mšeno, Skalka u Doks, Tachov, Tuhaň, Vrchovany, Zahrádky, Ždírec – 16 zástupců obcí
Nepřítomni: Okna, Plužná, Zákupy – 3 zástupci obcí
Hosté: Eva Lipovská, Tomáš Bazalík,
Program:
1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Nabídka na zajištění kompletního naplnění požadavků nařízení GDPR
3. Projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji“
4. Informace o svazku EKOD
5. Rozpočtové opatření č. 4/2017
6. Rozpočet SOMK na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 až 2021
7. Odpisový plán 2018
8. Plán inventur majetku a závazků 2017
9. Různé
1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předseda svazku přivítal přítomné a přečetl program jednání členské schůze – viz výše.
Zapisovatelkou navrhuje Kamilu Machytkovou a ověřovatelem Ing. Evu Burešovou Na jednání
je přítomno 16 zástupců obcí z celkem 19 členských obcí. Členská schůze je usnášení schopná.
Usnesení č. 21/2017
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje program jednání členské schůze SOMK
dle návrhu, dále schvaluje zapisovatelku Kamilu Machytkovou a ověřovatelku Ing. Evu
Burešovou
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
2. Nabídka na zajištění kompletního naplnění požadavků nařízení GDPR
Předseda svazku předává slovo p. Lipovské z firmy Equica a.s. která seznamuje s nabídkou na
komplexní naplnění požadavků nařízení GDPR :
GDPR je nařízení, které platí všude tam, kde národní legislativa nestanoví jinak. Nepotírá
nijak transparentnost. Nařízení platí již 1,5 roku ale je účinné od 25. 5. 2018. Vztahuje se na
všechny, kteří zpracovávají osobní údaje. Klade důraz na to, aby ten, kdo s OÚ nakládá, měl
k tomu oprávnění. Do účinnosti nařízení je třeba provést určité kroky, a to např. inventuru
toho, kde s osobními údaji nakládáme, zjistit účel a kdo má přístup k OÚ, jaké položky OÚ se
zpracovávají atd. Na základě toho je nutné přijmout taková opatření, která jsou proveditelná.
tj. opatření nemusí být technická, ale organizační – zamykání, PIN na služební mobily, zákaz
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odesílání OÚ mailem atd. Je nutné jmenovat Pověřence, který může být společný pro více
organizací. Paní Lipovská nabídla tři varianty, které firma Equica a.s. nabízí:
Nejlevnější je workshop, kde obce obdrží vzory a přizpůsobí si je svým potřebám, dražší je
proškolení jedné obce a ostatní obce informace využijí, nejdražší je nastavení pro každou
obec zvlášť.
Pan Bazalík z firmy TROLL Computers, také seznámil s nabídkou pro realizaci souladu
s nařízením GDPR pro obecní úřady a nabídl kompletní spolupráci s firmou, jak po stránce
technického zabezpečení, zajištění pověřence a kompletního řešení souladu s GDPR.
Starostové vyjádřili názor, že si bude každá obec problematiku GDPR řešit po své linii.
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí nabídky firem Equica s.r.o. a TROLL
Computers pro realizaci souladu s nařízením GDPR.

3. Projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji“
Předseda svazku seznamuje s výsledky zadávacího řízení na štěpkovače. Informuje, že do
zadávacího řízení veřejné zakázky "Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v
Máchově kraji – Štěpkovače“ byla podána jedna nabídka. Firma JRK BioWaste Management
s.r.o. splnila všechny podmínky a požadavky. Nabídková cena činí 452.000 bez DPH a 546.920
Kč včetně DPH za čtyři štěpkovače (Chlum, Skalka, Tuhaň, Zákupy). Cena jednoho štěpkovače
činí 136.730,- Kč (včetně DPH).
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí informaci k projektu „Předcházení
vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji“
4. Informace o svazku EKOD
Předseda svazku předává slovo p. Machovi – předsedovi EKOD, který informoval o založení
svazku obcí EKOD, který seznámil se současným stavem činnosti svazku.
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí informaci o činnosti svazku obcí
EKOD.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2017
Účetní svazku předložila rozpočtové opatření č. 4/2017, jedná se o aktuální přesun mezi
položkami rozpočtu a snížení na straně výdajů z důvodu nevyčerpání
Usnesení č. 22/2017
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017, kterým se
snižuje rozpočet na straně výdajů na 2.276.525 Kč Příjmy zůstávají beze změny ve výši
3.090.700 Kč. Bilanci rozpočtu upravuje položka financování je ve výši 814.175 Kč.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
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6. Rozpočet SOMK na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 až 2021
Předseda prochází jednotlivé položky rozpočtu a výhledu. Předává slovo p. Machytkové.
Obcím byl předložen návrh rozpočtu k vyvěšení na úředních deskách a zároveň byl zveřejněn
na webových stránkách DSO. Na straně příjmů činí navržený rozpočet 2.461.278 Kč a zahrnuje
příspěvky od obcí, úroky banky a dotaci „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných
odpadů“. Výdaje jsou navrženy ve výši 3.162.063 Kč. Jedná se o částku 2.539.643 Kč na
vypořádání dlouhodobé zálohy na transfer v rámci projektu „Přecházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů v Máchově kraji a úhradu faktury za štěpkovače ve výši 546.920 Kč.
Dále o provozní náklady 75.500. Bilanci rozpočtu vyrovnává položka financování 700.785 Kč.
Jedná se o schodkový rozpočet, kde výdaje jsou kryty rezervou financování projektu
„Přecházení vzniku biologicky…“
Usnesení č. 23/2017
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje schodkový rozpočet SOMK na rok 2018
v celkové výši příjmů 2.461.278,- Kč a v celkové výši výdajů 3.162.063,- Kč. Schodek
rozpočtu vyrovnává položka financování ve výši 700.785,- Kč.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Účetní svazku předložila návrh střednědobého výhledu, který je zpracován na roky 2019 –
2021 a zahrnuje běžné příjmy a výdaje svazku. Obcím byl předložen návrh střednědobého
výhledu k vyvěšení na úředních deskách a zároveň byl zveřejněn na webových stránkách
DSO
Usnesení č. 24/2017
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje střednědobý rozpočtový výhled SOMK na
roky 2019 až 2021 dle návrhu.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
7. Odpisový plán 2018
Účetní 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. 25/2017
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje odpisový plán majetku pro rok 2017 dle
návrhu
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
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8. Plán inventur a závazků 2017
Účetní předložila plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok
2017. Inventarizaci provede v období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 dle stanov svazku revizní
komise ve složení Jana Procházková, Eva Müllerová, Ing. Radek Lípa.
Usnesení č. 26/2017
Členská schůze Svazku obcí schvaluje plán inventur za rok 2016 dle návrhu
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

6. Různé
Starosta obce Kravaře p. Vomáčka se dotazuje, zda a kolik obce poskytnou finanční dar
nemocnici v České Lípě. Většina obcí tuto záležitost ještě v zastupitelstvu neprojednala.
Zapsala: Kamila Machytková

Ing. Karel Schreiner v.r.
předseda svazku

Ing. Eva Burešová v.r.
ověřovatel zápisu
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