Zápis č. 2 z jednání shromáždění starostů Dobrovolného svazku POCIDLINSKA dne 16.3.2016
Přítomní: 27 zástupců obcí (viz presenční listina)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Rozpočet na rok 2016
Členství DSO POCIDLINSKO v MAS Společná CIDLINA, z.s.
Informace předsedy
Diskuze, závěr

Zápis:
1. Ing. Dušan Šustr, předseda svazku přivítal přítomné a představil program jednání. Návrh na
ověřovatele zápisu – Ladislav Vlachý, starosta Obce Barchov
USNESENÍ: shromáždění starostů schvaluje všemi hlasy jako ověřovatele pana Ladislava Vlachého
2. Rozpočet na rok 2016. Příjmy ve výši 331 510,- Kč. Výdaje ve výši 150 000,- Kč.
USNESENÍ: shromáždění starostů schvaluje všemi hlasy přebytkový rozpočet na rok 2016.
3. Členství dobrovolného svazku v místní akční skupině Společná CIDLINA, z.s.
USNESENÍ: shromáždění starostů schvaluje členství DSO POCIDLINSKO ve Společné CIDLINĚ, z.s. a
schvaluje zástupce svazku Ing. Pavla Loudu.
4. Téma správních poplatků za uložení sítí technické infrastruktury do krajských komunikací a poplatků
za provádění prací na silničních pozemcích.
USNESENÍ: shromáždění starostů schvaluje ukládá zástupcům svazku vstoupit v jednání o snížení
či úplné zrušení výše poplatků, které jsou požadovány Správou silnic KHK, p.o., za uložení sítí TI a
za práce na silničních pozemcích a deleguje ve věci jednání osobu Ing. Pavla Loudu.
5. Informace předsedy:
 Zhotovení www stránek. Obdrženy byly 3 nabídky:
 Galileo 11.500,- Kč, provoz 375,- Kč/měsíc
 Antee 24.000,- Kč, provoz 300,- Kč/měsíc
 Webhouse 25.000,- Kč, provoz 150,- Kč/měsíc
 Pokračování projektu meziobecní spolupráce se Svazem měst a obcí. Vyplněn byl
předběžný dotazník s vyslovením zájmu o pokračování (zřízení administrativního centra
regionu). Podrobnější informace budou po obdržení předloženy radě svazku.
 Na svazek byl založen živnostenský list.
 Nabídka firmy PXE na nákup elektřiny a plynu na burze. V současné době obchoduje
Společná CIDLINA s ČMB Kladno.
 Výzva OP Zaměstnanost – exkurze a vzdělávání pro veřejnou správu.
 Výzva č. 10/2015 Národní zdroje MŽP – Voda – preventivní opatření.
 Protipovodňová opatření – povinnost aktualizací digitální plánů - p. Kunst.








Zpracování místního akčního plánu vzdělávání – informace p. Bitnerová o obdržených
investičních a neinvestičních záměrech škol.
Informace o vyhlášení soutěže Vesnice roku 2016 – termín pro podání přihlášek do
30. 4. 2016
Nutnost provedení kontrol vymezení volebních okrsků v souvislosti s přípravou podzimních
voleb do zastupitelstev krajů – obce obdrželi datovou zprávou z KÚ KHK
Možnost prezentace regionu a jednotlivých členských obcí v týdeníku 5+2
Nabídka pana Janďourka na snímkování obcí pomocí dronu
Prezentace nabídky firmy PVK na zhodnocení budov z hlediska energetické náročnosti (dle
zákona č. 406/2000 o hospodaření s energií)

Zapsala dne 16. 3. 2016 Ing. Jana Bitnerová

Ověřil Mgr. Ladislav Vlachý, Ing. Dušan Šustr

