Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

číslo 11/3/2019
ze dne 18. 1. 2019

k přistoupení obce Zdiby do Sdružení místních samospráv ČR
Rada obce Zdiby tímto:

I.

II.

Souhlasí
s předloženým návrhem na přistoupení obce Zdiby do Sdružení místních
samospráv ČR;

Navrhuje

v souladu s ustanovením § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů přistoupení Obce Zdiby do Sdružení
místních samospráv České republiky, IČO 75130165, se sídlem Nábřeží 599,
760 01 Zlín – Prštné,

III. Ukládá

starostce obce Zdiby, předložit návrh dle bodu II tohoto usnesení ke schválení
zastupitelstvu obce Zdiby na nejbližším jednání zastupitelstva.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Provede:

Na vědomí:

Projednáno s:
Přílohy:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 11/3/2019

Jedná se o největší organizaci sdružující obce a města v ČR (Členy SMS ČR bylo v polovině
r. 2018 jen ve středočeském kraji 351 obcí a měst).

Jak deklaruje a dlouhodobě prokazuje samotné Sdružení místních samospráv (SMS),
členství v SMS ČR znamená podporu prosazování spravedlivého financování obcí a měst,
zavedení demokratických principů fungování samospráv, jednoznačné odmítnutí korupce ve
veřejné správě a samozřejmě oporu v silné a nezávislé organizaci hájící zájmy svých
právoplatných členů.
Blízkost hlavního města Prahy a velké množství členských obcí jsou ideální kombinací pro
pořádání nejrůznějších vzdělávacích akcí pod hlavičkou SMS ČR. Hlavní výhodou jsou
členské benefity: dotační, právní a krizová poradna zdarma, zdarma zastupování
dotčených zastupitelů v otázkách zákona o střetu zájmů; služby pověřence pro oblast
GDPR – zde by měla být účtována zvýhodněná členská cena 600 Kč. bez DPH/měsíc za
obec. Přistoupením může dojít např. jen na službách pověřence pro oblast GDPR k úspoře
pro obec Zdiby ve výši cca 112.800,-Kč bez DPH ročně (s ohledem na stávající cenu této
služby, která je vyšší – 10.000,- Kč bez DPH /měsíc). Součástí členských výhod je pak i
řada dalších benefitů (školení zdarma, vzdělávací materiály a publikace zdarma).
Výše ročního členského příspěvku je od 1. 1. 2019 stanovena ve výši 2.500,- Kč + 2 Kč na
obyvatele.
Podrobnější informace o SMS jsou dále dostupné na: https://www.smscr.cz/

