Zápis ze shromáždění starostů
Svazku obcí Mníšeckého regionu č. 4/2018,
konaného dne 5. června 2018,
v Jílovišti

Jednání SOMR bylo zahájeno v 18:00 hodin, v hotelu Palace Cinema v Jílovišti.
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 vystoupil starosta obce Jíloviště, Ing. Vladimír Dlouhý, který seznámil
přítomné s činností v obci Jíloviště (oprava místních komunikací, intenzifikace
ČOV, výstavba MŠ…) a s investičními plány do budoucna (výstavba nového
sportoviště, prodloužení vodovodu a kanalizace…).
Poté vystoupil majitel hotelu MUDr. Vladimír Sobotka a podrobně informoval přítomné o
historii a současnosti hotelu. Následovala prohlídka nově otevřeného pivovaru a
ubytovacích prostor.
1. Předsedkyně seznámila přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
za rok 2017 – bez výhrad.
SOMR bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 a
schvaluje nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 12.3.2018.
Hlasování: 12 – 0 – 0
2. Předsedkyně předložila přítomným Závěrečný účet DSO za rok 2017.
SOMR schvaluje Závěrečný účet DSO za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: 12 – 0 – 0
3. Předsedkyně předložila shromáždění Účetní závěrku za rok 2017. Kontrolou a podpisem
byly pověřeny starostky Kučerová, Dufková a Holková.
SOMR schvaluje Účetní závěrku za rok 2017.
Hlasování: 12 – 0 – 0
4. Předsedkyně předložila přítomným rezignaci tajemníka DSO p. Navrátila. Po diskuzi bylo
konstatováno, že prozatím funkce tajemníka nebude obsazena. Agendu správy webových
stránek regionu převezme pí starostka Polívková, se kterou bude uzavřena dohoda
o provedení práce za měsíční odměnu 1.500,-. Zároveň byl podán návrh na zvýšení
stávající odměny předsedkyni DSO, a to do výše 5.000,-/měsíc.
SOMR schvaluje neosazení funkce tajemníka a zároveň uzavření Dohody o provedení
práce s p. Polívkovou. Dále schvaluje navýšení stávající odměny pro předsedkyni DSO
do výše 5.000,-/měsíc.
Hlasování: 12 – 0 – 0

5. Školství – na příští zasedání DSO bude přizván zástupce Mníšku pod Brdy, aby
podrobně seznámil zástupce členských obcí s aktuálním děním. Ohledně výstavby
Pavilonu. Starostka obce Líšnice p. Navrátilová, informovala přítomné o výstavbě
prvostupňové školy v Líšnice (rozšíření kapacity stávající školy).
6. Fond na podporu zástřelného – předsedkyně seznámila přítomné s finančním plněním
v uvedeném fondu a předložila seznam oslovených obcí, které byly požádány o příspěvek.
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7. Hry bez hranic – starostka obce Hvozdnice p. Kučerová předala poslední aktuální
Informace, týkající se sobotní organizace Her bez hranic.
8. Společnost Optimal Energy na výzvu shromáždění SOMR vypracovala optimalizaci
dodavatelů elektrické energie na období od 1.1.2019 do 31.12.2020. Nejvýhodnější
nabídka byla od společnosti Pražská plynárenská a. s.
SOMR schvaluje výběr dodavatele el. energie dle předložené optimalizace (Pražská
plynárenská , a.s.).
Hlasování: 12 – 0 - 0

9. Diskuse
Další jednání SOMR:
•

11.9. od 18:00 hodin v Bojanovicích

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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