Zápis ze shromáždění starostů
Svazku obcí Mníšeckého regionu č. 3/2018,
konaného dne 10. dubna 2018,
v Zahořanech

Jednání SOMR bylo zahájeno v 18:00 hodin, v restauraci U Pepíčka v Zahořanech.
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 Zahořany, Jiří Pokora, který seznámil přítomné
s činností v obci Zahořany (oprava budovy restaurace a obecního úřadu,
rekonstrukce rybníka, spolková a zájmová činnost v obci…).
1. Předsedkyně seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu za 1. čtvrtletí 2018.
SOMR schvaluje čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2018.
Hlasování: 10 – 0 – 0
2. Předsedkyně předložila přítomným návrh Závěrečného účtu a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017.
SOMR bere na vědomí návrh Závěrečného účtu a Zprávu o výsledku přezkoumání
Hospodaření DSO za rok 2017.
3. Odpadové hospodářství – byli předány zkušenosti s využitím nabídky firmy Černohlávek
(sběr a svoz jedlých olejů) a dále s umístěním nádob na kovový odpad od svozových firem.

4. Školství – místostarostka Mníšku pod Brdy p. Páterová informovala přítomné o
průběhu stavebního řízení na výstavbu „Pavilonu“ v Mníšku pod Brdy. V současné
době je vydáno stavební povolení (nepravomocné). Pro příští školní rok město
využije pronájmu výukových prostor v areálu UVR. Všichni žáci z okolních obcí
by měli být dle zájmu přijati do ZŠ v Mníšku pod Brdy.
5. Fond na podporu zástřelného – předsedkyně informovala přítomné o průběhu
shromažďování podkladů pro výplatu zástřelného. Do příštího zasedání SOMR budou
písemně osloveny obce, hraničící svými katastry s DSO, s žádostí o příspěvek.
6. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem Dodatku k Licenční smlouvě a Dodatku
ke Smlouvě o technické podpoře od společnosti Triada, spol. s. r. o.
SOMR schvaluje Dodatek k Licenční smlouvě a Dodatek ke Smlouvě o technické
podpoře od společnosti Triada, spol. s. r. o. a pověřuje předsedkyni DSO jeho podpisem.
Hlasování: 10 – 0 – 0

7. Hry bez hranic –termín konání 9.6.2018 ve Hvozdnici. Pí starostka Kučerová
předala podrobné informace – pro letošní ročník je přihlášeno 11 družstev.
Konkrétní organizační informace budou zasílány do přihlášených obcí.
8. Diskuse
- podrobně bylo diskutováno o problému časových prodlev při vyřizování žádostí
o vyjádření ke stavebním řízením (odbor územního plánování ORP Černošice);
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Další jednání SOMR:
•

5.6. od 18:00 hodin v Jílovišti

Jednání ukončeno ve 21:15 hodin
Zapsala:

Zuzana Kuthanová

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