Zápis ze shromáždění starostů
Svazku obcí Mníšeckého regionu č. 2/2018,
konaného dne 13. února 2018,
v Bratřínově

Jednání SOMR bylo zahájeno v 18:00 hodin, v restauraci U Holinků v Bratřínově.
Přítomnost zástupců SOMR dle přiložené prezenční listiny - přítomen nadpoloviční počet členů,
jednání je tak usnášeníschopné.
Předsedkyně SOMR přivítala všechny přítomné a dále řídila zasedání podle přijatého programu.

Na úvod vystoupila starostka obce Bratřínov Dagmar Holková, která seznámila
přítomné s uskutečněnými i plánovanými investičními záměry (rekonstrukce
obecního úřadu, otočky autobusu, realizace dětského hřiště…) a především
nastínila kulturní a společenský život v obci.
1. Předsedkyně předložila rozpočet pro rok 2018.
SOMR schvaluje rozpočet pro rok 2018 jako přebytkový.
Hlasování: 12 – 0 – 0
2. Předsedkyně inventarizační komise předložila přítomným ke schválení inventarizaci
majetku DSO.
SOMR schvaluje inventarizaci majetku DSO k 31.12.2017.
Hlasování: 12 - 0 - 0
3. Předsedkyně informovala přítomné o povinnosti zvolit pro dvouletém období předsedu
a místopředsedy. Přítomní nenavrhli nové než stávající vedení svazku, naopak padl návrh
opětovně zvolit vedení svazku ve složení: Zuzana Kuthanová, předsedkyně, Hana
Navrátilová, místopředsedkyně, Ing. Petr Digrin, Ph.D., místopředseda.
SOMR dle stanov zvolil na další dvouleté období vedení DSO takto: Zuzana Kuthanová,
předsedkyně, Hana Navrátilová, místopředsedkyně, Ing. Petr Digrin, Ph.D.,
místopředseda.
Hlasování: 11 – 1 – 0
4. Odpadové hospodářství - předsedkyně informovala o možnosti využití nabídky firmy Libor
Černohlávek, na zajištění bezplatného odvozu a likvidace jedlých olejů v obcích. Tato
nabídka bude předána všem členským obcím.
Shromáždění starostů podrobně projednalo oznámení České asociace odpadového
hospodářství, týkající se plánovaného navýšení cen za skládkovné, včetně reakcí SMS
a SMO. Starostka obce Hvozdnice byla pověřena sestavením memoranda za SOMR.

5. Školství – na příštím zasedání regionu bude přítomen zástupce Mníšku pod Brdy,
aby podrobně referoval o postupu přípravy výstavby Pavilonu. Zástupci jednotlivých
obcí zjistí možnosti volných kapacit školních i předškolních zařízení pro možné
využití přijetí dětí z okolních obcí regionu.
6. Fond na podporu zástřelného – i v letošním roce budou osloveny obce, které svými
katastry navazují na obce SOMRu, s žádostí o finanční příspěvek. I nadále platí úkol pro
tajemníka – zpracovat tiskovou zprávu o výsledcích fondu za uplynulé roky.
7. Zajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů – po podrobné diskusi a předání
zkušeností si tuto agendu budou jednotlivé obce zajišťovat samy. Starostka obce
Hvozdnice pí Kučerová zašle nabídku firmy Gordic a Keystone Company, a. s
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9. Hry bez hranic –termín konání 9.6.2018 ve Hvozdnici. Pí starostka Kučerová
předala podrobné informace a zároveň požádala přítomné o urychlené zaslání
závazných přihlášek pořadatelům (nejpozději do 31.3.), z důvodu velkého
množství zájemců o účast. Přihlášky budou poskytnuty členským obcím do konce
února.
10. Diskuse

Další jednání SOMR:


10.4. od 18:00 hodin v Zahořanech

Jednání ukončeno ve 21:30 hodin
Zapsala:

Zuzana Kuthanová

…………………………………………….
Zuzana K u t h a n o v á
předsedkyně SOMR
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