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Zápis z jednání řádné členské schůze  

„Svazku obcí Máchův kraj“ 

dne 11.6. 2019 od 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Doksy 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Přítomni: Doksy, Dubá, Jestřebí, Kravaře, Okna, Plužná, Skalka u Doks, Vrchovany, Tuhaň, 

Zákupy, Zahrádky, Ždírec – 12 zástupců obcí 

Nepřítomni: Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Chlum, Luka, Mšeno, Tachov – 7 zástupců 

obcí 

Hosté: R. Čermák (Tewiko systems, s.r.o.), O. Kinc (Envipartner, s.r.o.) 

 

Program: 

1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Účetní závěrka, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření SOMK za rok 

2018 

3. GDPR – smlouva o výkonu funkce pověřence na ochranu osobních údajů 

4. Dotace na pasporty a efektivní státní správu 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2019  

6. 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 Hanu Jelínkovou Na 

jednání je přítomno 12 zástupců obcí z celkem 19 členských obcí. Členská schůze je usnášení 

schopná. 

Usnesení č. 8/2019 

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

návrhu předsedy, dále schvaluje zapisovatelku Kamilu Machytkovou a ověřovatelem Hanu 

Jelínkovou 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

2. Účetní závěrka, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření SOMK za rok 

2018 

Předseda Svazku předává slovo p. Machytkové. Ta seznamuje starosty s účetní závěrkou a 

závěrečným účtem. 

Usnesení č. 9/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Máchův kraj 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018 dle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 
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Usnesení č. 10/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův kraj schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 

za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a schvaluje výsledek 

celoročního hospodaření  - schodek 25.265,79 Kč a to bez výhrad 

Pro: 12 

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). 

 

 

3. GDPR – smlouva o výkonu funkce pověřence na ochranu osobních údajů 

Předseda seznamuje se smlouvou o výkonu funkce pověřence na ochranu osobních údajů 

s Ing. Galbavým za částku 500,- Kč/měsíčně. 

Usnesení č. 11/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův schvaluje smlouvu o výkonu funkce pověřence na 

ochranu osobních údajů s Ing. Galbavým. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

4. Dotace na pasporty a efektivní státní správu 

Předseda předává slovo zástupci firmy Envipartner, s.r.o. - p. Kinc. Ten informuje o možnosti 

zažádat o dotaci na pasporty a další doklady pro veřejnou správu. Minimální částka pro žádost 

je 1 mil., dotace činí 95%. Udržitelnost zde není. Za zpracování žádosti o dotaci požaduje 

firma 15.000,- Kč pouze v případě, že bude žádost úspěšná. 

Usnesení č. 12/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův schvaluje podání žádosti o dotaci z OP Zaměstnanost, 

prioritní osa 4, investiční priorita 4.1 – Efektivní veřejná správa. Podporované aktivity – 

pasporty, mapové portály, strategické dokumenty, nástroje pro komunikaci s veřejností. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2019  

Paní Machytková seznamuje s rozpočtovým opatřením č. 2/2019. Jedná se o přesuny mezi 

položkami rozpočtu. Celková výše rozpočtu se nemění. 

 

Usnesení č. 13/2019 

Členská schůze Svazku obcí Máchův schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, příjmy ve výši 

90.250,- Kč, výdaje ve výši 74.000,- Kč, položka financování - 16.250,- Kč  
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Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

 

6. Různé 

Předseda a starost Kravař p. Vomáčka informují o pořádání turnaje v kopané mezi žáky I. 

stupně ZŠ. Turnaj byl velice dobře připraven. Někteří starostové by se na příští ročník rádi 

přijeli podívat. 

 

Zapsala: Kamila Machytková 

 

 

 

 

…………………………………   ……………………………………… 

Ing. Karel Schreiner                    Hana Jelínková 

předseda svazku               ověřovatelka zápisu 
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