Zasedání SR č.02/2017
Zápis
Ze zasedání správní rady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, které se
konalo v úterý 14. 9. 2017 od 16 hod. – Hankův dům, Hořiněves.
Přítomni členové SR: Hořiněves, Máslojedy, Benátky, Světí, Neděliště, Všestary, Střezetice,
Sendražice
Hosté:
Omluveni: Čistěves, Vrchovnice
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého jednání SR
2. Kontrola usnesení z minulého jednání VH
3. Zpráva o činnosti Centra společných služeb
4. Příprava Rozpočet na rok 2018
5. Návrh na schválení rozpočtových opatření r.2017
6. Návrh plánu činnosti r.2018
7. Návrh na schválení smlouvy - SMS ČR r.2017
8. Informace z jednání, Kalendáře r.2018
9. Informace o realizaci projektů
10. Různé, POV 2018, Zákon o střetu zájmů, a také tzv. pověřence pro ochranu osobních
údajů
Průběh jednání:
1. Kontrola usnesení z minulého jednání SR 14.3.2017 Hořiněves:
- SR schválila rrealizaci projektu Zeleň v krajině na území OPZ 1866
- SR vzala na vědomí informace o možných dotacích na bezdrátové rozhlasy a
protipovodňové varovné systémy
- SR souhlasí s revitalizací stránek a získání nové nabídky
- SR souhlasí s vytvořením kalendáře 2018 téma – Toulky mikroregionem OPZ 1866
2. Kontrola usnesení z minulého jednání VH 19.5.2016 Hostinec Střezetice.
Přijata usnesení č. 1-12/2017
- Usnesení č. 1- 9,11,12/2017 jsou splněna
- Usnesení č. 10/2017 se plní – projekt OPŽP
3. Zpráva o činnosti centra společných služeb :
- Projekt – PD Revitalizace zeleně v Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 byl zpracován,
faktura dle uzavřené smlouvy o dílo byla zaplacena, podklady byly předány jednotlivým
zapojeným obcím tj. Čistěves, Neděliště, Hořiněves, Světí, Střezetice, Benátky. Projekt Obce
Máslojedy byl rovněž zpracován bohužel však nebyl z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního
pozemku zařazen do žádosti o dotaci a v rámci projektu DSO tedy nebude realizován.
- Webové stránky DSO – na základě usnesení z minulé VH byla uzavřena smlouva s firmou
Antee s.r.o., která ve spolupráci s CSS vytvořila nové webové stránky. Starostové byli
informováni, postupně se stránky plní aktualitami z našeho DSO, ale i blízkého okolí.
- CSS dále poskytuje poradenství v rámci legislativních změn, poradenství v rámci dotačních
titulů, zpracování žádosti o dotace MMR, POV včetně závěrečných zpráv, monitoring dotací na

další období, informace k legislativním změnám, které se vztahují k činnosti obcí, zpracování
Studií proveditelnosti, zpracování Plánu sportu obcí.
Informace o právní kanceláři k projektu CSS.
Usnesení: SR bere na vědomí zprávu o činnosti centra společných služeb.
Hlasování Pro 8 , proti 0, usnesení přijato.
4. Příprava Rozpočet na rok 2018.
Předsedkyně předložila návrh rozpočtu k projednání
Usnesení: SR bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2018 a doporučuje VH jeho
schválení.
Hlasování Pro 8 , proti 0, usnesení přijato.
5. Návrh na schválení rozpočtových opatření r.2017
Předsedkyně předložila rozpočtové opatření č. 3/2017
Usnesení: SR schvaluje rozpočtové opatření č.3/2017.
Hlasování Pro 8 , proti 0, usnesení přijato.
6. Návrh plánu činnosti r.2018
Předsedkyně předložila návrh plánu činnosti na r.2018
Usnesení: SR bere na vědomí předložený plán činnosti na rok 2018 a doporučuje VH jeho
schválení.
Hlasování Pro 8 , proti 0, usnesení přijato.
7. Návrh na schválení smlouvy - SMS ČR r.2017
Předsedkyně předložila návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb se Sdružením
místních samospráv České republiky.
Usnesení: SR s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb se Sdružením místních samospráv
České republiky a pověřuje předsedkyni SR jejím podpisem.
Hlasování Pro 8 , proti 0, usnesení přijato.
8. Informace z jednání, Kalendáře r.2018
9. Informace o realizaci projektů – viz pod CSS, a projekt enviro – informace podala
R.Kozáková
10. Různé:
POV 2018 – informace k plánovaným změnám
- Zpracování materiálu pro všechny obce na téma obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
jednání o společném zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů – povinnost dle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
- Zákon o střetu zájmů – všichni zúčastnění starostové požadují konzultaci k tomuto zákonu a
registraci svého úřadu do systému - přihlásit jako podpůrný orgán.

Úkoly:
Jednání ukončeno 18,30 hod.
Zapsala: Jana Kuthanová
Jana Kuthanová, předsedkyně SR
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