Svazek

obcí

Máchův

kraj
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Zápis z jednání řádné členské schůze
„Svazku obcí Máchův kraj“
dne 27.3. 2018 od 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Doksy
Přítomni: Bělá pod Bezdězem, Blatce, Doksy, Dubá, Chlum Jestřebí, Kravaře, Luka, Mšeno,
Okna, Skalka u Doks, Tachov, Tuhaň, Vrchovany, Zákupy, Ždírec – 16 zástupců obcí
Nepřítomni: Bezděz, Plužná, Zahrádky – 3 zástupci obcí
Hosté: p. Exner
Program:
1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Sdružení Českolipsko
3. GDPR – možná spolupráce při zajištění pověřence
4. Projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji“
5. Nabídka na vstup do projektu virtuálních procházek po atraktivních místech ČR
6. Rozpočtové opatření č. 1/2018
7. Informace o finanční situaci SOMK
8. Výskyt vlků v okolí Doks
9. Různé

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 Jaroslava Křupalu – starostu
Vrchovan. Na jednání je přítomno 16 zástupců obcí z celkem 19 členských obcí. Členská
schůze je usnášení schopná.
Usnesení č. 1/2018
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje program jednání členské schůze SOMK
dle návrhu, dále schvaluje zapisovatelku Kamilu Machytkovou a ověřovatelem Jaroslava
Křupalu.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

2. Sdružení Českolipsko
Předseda Svazku předává slovo místopředsedkyni Ing. Burešové. Ta informuje, že Sdružení
Českolipsko pravděpodobně nezíská dotaci od LK ve výši 400.000,- Kč, ale pouze 100.000,Kč. Rozdíl budou muset hradit svazky obcí. Kritizuje dosavadní činnost Českolipska.
Navrhuje vytvoření destinace Máchův kraj, který se spolu s destinací Lužické hory a městem
Česká Lípa stane nástupnickým sdružením Českolipska. Všichni starostové souhlasí
s vystoupením SOMK ze Sdružení Českolipsko.
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Usnesení č. 2/2018
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje vystoupení SOMK ze Sdružení
Českolipsko a pověřuje předsedu Karla Schreinera a místopředsedkyni svazku Evu Burešovou
k podání výpovědi. Dále je pověřuje, aby jednali o zániku Sdružení Českolipsko.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

3. GDPR – možná spolupráce při zajištění pověřence
Předseda informuje o nabídkách na zajištění pověřence pro GDPR :
- Equica a.s., paní L. Došlá – kvartálně 10.000,- Kč pro SOMK, 20.000,- Kč pro
jedničkovou obec a 30.000,- Kč pro dvojkovou obec
- Ing. L. Galbavý – minimální měsíční paušál 2.600,- Kč, plný měsíční poušál 3.300,Kč. Podmínkou je min. 5 obcí.
- Pan Petr Mach – měsíčně 2.500,- Kč bez DPH + cestovní náhrada 8 Kč/km +
nadstandartní služby v hodinové sazbě. Platí pro SOMK i jednotlivé obce.
- Usnesení č. 3/2018
- Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce
Pověřence pro ochranu osobních údajů pro SOMK s Ing. L. Galbavým a pověřuje
předsedu SOMK k podpisu smlouvy.
- Pro: 16
- Proti: 0
- Zdrželi se hlasování: 0
4. Projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji“
Předseda informuje, že již byly dodány čtyři štěpkovače a proběhlo zaškolení práce na nich.
Celkové náklady projektu činí 2.801.445,- Kč, způsobilé náklady jsou 2.789.445,-Kč, dotace
by měla činit 2.371.028,25 Kč a bude obdržena pravděpodobně v dubnu nebo květnu. Následně
dojde k rozdělení dotace obcím, které se na projektu podílely.
Předseda předkládá smlouvy o výpůjčce a následném darování štěpkovačů mezi SOMK a
obcemi Chlum, Skalka u Doks, Tuhaň a městem Zákupy.
Předseda předává slovo p. Machytkové, která seznamuje s odpisovým plánem na štěpkovače.
Usnesení č. 4/2018
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje smlouvy o výpůjčce a následném
darování štěpkovačů mezi SOMK a obcemi Chlum, Skalka u Doks, Tuhaň a městem Zákupy.
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje odpisový plán na štěpkovače.
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí průběh akce „Předcházení vzniku
biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji“ a pověřuje předsedu SOMK k jeho
dokončení a zajištění finančního vyrovnání.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
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5. Nabídka na vstup do projektu virtuálních procházek po atraktivních místech ČR
Předseda předává slovo p. Exnerovi z firmy Digital Info Promotion. Ten seznamuje s výše
uvedeným projektem.Cena nabízené služby činí – jednotlivé místo 2.500,- Kč při objednání
min. 25 míst. Při pořízení 2 až 3 míst pro jednotlivou obec do 6.000,- Kč.
Konkurenční firma Panoramas s.r.o. nabízí vzlet dronu za 9.900,- Kč + jeden bod 1.000,- Kč.
Při dalším vzletu 4.900,- Kč. Ceny jsou bez DPH.
Usnesení č. 5/2018
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj neschvaluje nabídku firmy Digital Info Promotion na
vytvoření virtuálních procházek po atraktivních místech v regionu.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

6. Rozpočtové opatření č. 1/2018
Paní Machytková seznamuje s rozpočtovým opatřením č. 1/2018, vysvětluje všechny úpravy.
Usnesení č. 6/2018
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018, příjmy ve
výši 2.461.278,- Kč, výdaje ve výši 3.245.063,- Kč, položka financování 783.785,- Kč. Kč.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

7. Informace o finanční situaci SOMK
Předseda informuje o stavu financí na účtu SOMK – 377.169,60 Kč. Dále o předpokládaných
výdajích a příjmech v roce 2018. Pokud se nestane nic neočekávaného, tak by na konci roku
mělo být na účtu SOMK cca 176 tis. Kč.
Usnesení č. 7/2018
Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj bere na vědomí informaci o finanční situaci SOMK.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

8. Výskyt vlků v okolí Doks
Předseda předává slovo starostovi Vrchovan p. Křupalovi. Ten informuje o škodách
způsobených vlky. Absolutní zákaz lovení vlků považuje za špatný. Informuje o žalobě na stát
v této záležitosti. Navrhuje aby SOMK schválil usnesení, které podporuje tuto žalobu. Paní
Šepsová je proti z důvodu že nemáme dostatečné informace. Starostové se shodli, že nebude
přijato žádné usnesení.
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9. Různé
Starostové diskutují možnost pozvat na členskou schůzi pracovnici Ministerstva vnitra, která
bude informovat o legislativních změnách.

Zapsala: Kamila Machytková

Ing. Karel Schreiner v. r.
předseda svazku

Jaroslav Křupala v. r.
ověřovatel zápisu
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