Zápis ze shromáždění starostů
Svazku obcí Mníšeckého regionu č. 6/2017,
konaného dne 12. prosince 2017,
v Čisovicích

Jednání SOMR bylo zahájeno v 18:00 hodin, v klubovně TJ Sokol Čisovice.
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.

Předsedkyně Zuzana Kuthanová a současně jako starostka Obce Čisovice
představila svou obec – plánované investiční záměry (dostavba kanalizace a ČOV,
přístavba školy, rekonstrukce bytového domu a kulturního domu).
Dále přivítala Ing. Věslava Michalíka, CSc., starostu Dolních Břežan a zastupitele
Středočeského kraje.
1. Předsedkyně informovala přítomné o plnění rozpočtu a předložila návrh rozpočtového
opatření č. 3/2017.
SOMR schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.
Hlasování: 10 – 0 – 0
2. Předsedkyně předložila přítomným návrh rozpočtového provizoria pro rok 2018 s tím, že
v lednu a únoru 2018 bude možné čerpat vždy 1/12 rozpočtu roku 2017.
SOMR schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2018.
Hlasování: 10 – 0 – 0
3. Předsedkyně navrhla složení inventarizační komise pro rok 2017 ve složení: Dagmar
Holková, Helena Dufková, Pavel Schmidt. Další návrhy nebo protinávrhy nepadly.
SOMR schvaluje inventarizační komisi pro rok 2017 ve složení: předseda Pavel Schmidt,
členky Helena Dufková, Dagmar Holková
Hlasování: 10 – 0 – 0
4. Odpadové hospodářství - předsedkyně seznámila přítomné s návrhem smlouvy o dílo
na „Zajištění odvozu a likvidace odpadu“ pro rok 2018 (nebezpečný odpad a elektroodpad)
pro některé členské obce DSO. K návrhu nebyly vzneseny a žádné připomínky.
SOMR schvaluje smlouvu SOD s firmou Komwag, a. s. na „Zajištění odvozu a likvidace
odpadu“ pro rok 2017 a pověřuje předsedkyni DSO jejím podpisem.
Hlasování: 7 – 0 – 3
7. Předsedkyně seznámila přítomné se Zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření DSO za
rok 2017.
SOMR bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017.
Hlasování: 10 – 0 – 0

8. Školství - referuje Daniela Páterová, místostarostka Mníšku pod Brdy. V příštím
školním roce budou přijaty děti z okolních obcí do šestých tříd a zároveň budou
otevřeny čtyři třídy pro první ročník (i pro děti z Klínce, Kytína a Zahořan). Výstavba
pavilonu je stále odložena, není vydáno stavební povolení.
9. Předsedkyně podrobně informovala přítomné o výsledcích fondu na zástřelné za odstřel
prasete divokého za rok 2017 – bylo vyplaceno celkem 166.400,- Kč (odloveno celkem
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832 kusů černé zvěře). Do fondu na zástřelné přispěla MČ Praha – Zbraslav částkou
20.000,- Kč. Úkol pro tajemníka: připravit souhrnný text o počtech odstřelených prasat
(nejen údajů z honebních společenství, uplatňujících výplatu zástřelného) a rozeslat
členským obcím.
SOMR souhlasí se zachováním účelového peněžního fondu na zástřelné za odstřel
prasete divokého pro rok 2018.
Hlasování: 10 – 0 – 0
10. Zajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů:
Prezentace firmy Galileo (p. Michaela Patloka), registr GDPR - nabídka na zajištění

GDPR pro obce a příspěvkové organizace, včetně analýz. Podrobné seznámení
s povinnostmi obcí a cenovou nabídkou na zajištění těchto služeb. Nabídka bude
předsedkyní DSO rozeslána všem členským obcím e-mailem.
Host jednání SOMR, Ing. Věslav Michalík, seznámil přítomné s možností členství ve
Sdružení místních samospráv ČR. SMS ČR tyto služby pro obce a příspěvkové
organizace obcí zajišťuje za podstatně přijatelnější ceny.
11. Diskuse
Ing. Věslav Michalík dále informoval přítomné o výsledku jednání o navýšení
příspěvku pro zajištění dopravní obslužnosti, příčinou rozhodnutí vlády o navýšení
mezd řidičů (jednání zástupců obcí, DSO, KÚSK, Ropid a ISDK dne 12.12.2017):
-

KÚSK zpracuje analýzu algoritmů pro posouzení příspěvků pro obce a KÚSK;
byla uzavřena dohoda o tom, že obce pro rok 2018 podepíší dodatky na
zajištění dopravní obslužnosti s firmou ROPID, navýšené pouze o inflaci;

Další jednání SOMR:



23.1. od 18:00 hodin v Čisovicích
13.2. od 18:00 hodin v restauraci U Holinků v Bratřínově

Jednání ukončeno ve 21:40 hodin
Zapsal:

Miloš Navrátil

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