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Zápis z jednání řádné členské schůze  

„Svazku obcí Máchův kraj“ 

dne 12.5. 2020 od 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Doksy 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Přítomni: Bělá pod Bezdězem, Blatce, Doksy, Dubá, Chlum, Jestřebí, Okna, Plužná, Skalka 

u Doks, Vrchovany, Tachov, Tuhaň, Zahrádky, Ždírec – 14 zástupců obcí 

Nepřítomni: Bezděz, Kravaře, Luka, Mšeno, Zákupy  – 5 zástupců obcí 

Hosté: Petr Hozák (Kultura Doksy) 

 

Program: 

1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Zrušení směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

3. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Posílení strategického řízení ve Svazku 

obcí Máchův kraj“ 

4. Dotační management k projektu „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův 

kraj“ 

5. Financování projektu „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“ 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

7. Kompetence k provádění rozpočtových opatření 

8. Různé – cyklostezky  

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. 1/2020 

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

návrhu předsedy, dále schvaluje zapisovatelku Kamilu Machytkovou a ověřovatelem Hanu 

Jelínkovou 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

 

2. Zrušení směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

Předseda navrhuje zrušit směrnici o zadávání veřejných zakázek platnou od 1.1.2013. 

Usnesení č. 2/2020 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje zrušení směrnice o zadávání veřejných 

zakázek, která je v platnosti od 1.1.2013. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 1 
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3. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Posílení strategického řízení ve Svazku 

obcí Máchův kraj“ 

Starostové obdrželi zadávací dokumentaci s předstihem. Je diskutována možnost rozdělit 

veřejnou zakázku na více částí, podle zaměření jednotlivých pasportů, strategií a koncepcí.  

 

Usnesení č. 3/2020 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 

projektu „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“ 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 1 

 

 

4. Dotační management k projektu „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí 

Máchův kraj“ 

Předseda předkládá nabídky na dotační management: 

- firma Atregia, s.r.o. za částku 350.000,- Kč bez DPH, tedy 423.500,- Kč včetně DPH 

- Ing. Linderová za částku 200.000,- Kč (není plátcem DPH) 

- Mgr. Derynk za částku 290.000,- Kč (není plátcem DPH) 

 

Usnesení č. 4/2020 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje smlouvu na dotační management 

k projektu „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“ s Ing. Linderovou a 

pověřuje předsedu k podpisu smlouvy. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 1 

 

 

5. Financování projektu „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“ 

Předseda informuje, že v průběhu projektu budou vypláceny svazku zálohy. Přesto by se 

mohli vyskytnou období, kdy by SOMK neměl na placení faktur. Kromě toho je zde 

spoluúčast 5%.  Starostové preferují sestavit finanční plán tak, aby náklady byly kryty 

zálohami od poskytovatele dotace. 

 

 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Předseda seznamuje s rozpočtovým opatřením č. 1/2020.  

 

Usnesení č. 5/2020 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, příjmy ve 

výši 90.250,- Kč, výdaje ve výši 71.000,- Kč, položka financování - 19.250,- Kč  

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 
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7. Kompetence k provádění rozpočtových opatření 

Předseda dává na zvážení přenesení kompetence k provádění rozpočtových úprav na 

předsednictvo, popřípadě předsedu a místopředsedy z důvodu potřeby provádět rozpočtové 

změny v průběhu realizace projektu „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův 

kraj“. 

 

Usnesení č. 6/2020 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje přenesení pravomoci schvalovat 

rozpočtové úpravy týkající se projektu „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův 

kraj“ z členské schůze na předsednictvo. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 1 

 

8. Různé – cyklostezky  

Zástupce obce Chlum seznamuje se záměrem zpracování projektové dokumentace na 

cyklostezky v území SOMK, zejména v okolí obce Chlum 

 

Usnesení č. 7/2020 

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

cyklostezek na území SOMK. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kamila Machytková 

 

 

 

 

…………………………………   ……………………………………… 

Ing. Karel Schreiner                    Hana Jelínková 

předseda svazku               ověřovatelka zápisu 
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