Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

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

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 4/1/2019
ze dne 28. 3. 2019

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

I.

Souhlasí

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

II. Schvaluje

v souladu s ustanovením § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky, přistoupení Obce Zdiby do Sdružení místních samospráv České
republiky, IČO 75130165, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné,

III. Ukládá

starostce obce Zdiby, realizovat veškeré právní úkony související s přistoupením
obce Zdiby do Sdružením místních samospráv ČR.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Na vědomí: -

Projednáno:

Přílohy:

Radou obce Zdiby dne 18. 1. 2019 s přijetím usnesení č. 11/3/2019

Členská přihláška do SMS ČR

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 4/1/2019

Jedná se o celorepublikově významnou 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, podpora při zpracování
veřejných zakázek malého rozsahu, administrace zakázek v podlimitním i nadlimitním
režimu, služba společného nákupu energií na burze, 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. Při předložení tohoto
návrhu Radě obce Zdiby byla navíc konstatována také výrazná úspora, a to na službách
pověřence pro oblast GDPR ve výši cca 112.800,- Kč bez DPH ročně (s ohledem na cenu
této služby, která v době rozhodování rady obce k této problematice byla – 10.000,- Kč
bez DPH /měsíc). V současnosti bylo sjednáno s účinností od 1. 2. 2019 snížení plateb
stávajícímu pověřenci GDPR z původních 10.000,- Kč bez DPH/ měsíc na 2.000,- Kč bez
DPH a měsíc, přesto jsou však tyto náklady stále vyšší než v případě SMS ČR (zůstává tak
i po snížení plateb za pověřence GDPR úspora za poskytování těchto služeb ve výši
16.800,- Kč bez DPH ročně). Samotnou podstatou přistoupení je přitom jak tato úspora,
tak především i skutečnost získání podpory silného uskupení obcí, členských výhod i řady
dalších benefitů (celková podpora při správném vedení obce, 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/

ČLENSKÁ
PŘIHLÁŠKA

Obec: Zdiby, se sídlem: Průběžná 11, Zdiby, PSČ 250 66
Kraj: Středočeský
Okres: Praha východ
IČO: 27087182
vstupuje jako řádný člen do Sdružení místních samospráv ČR.
Vstup byl odsouhlasen zastupitelstvem dne:

Kontaktní údaje:
Adresa sídla úřadu:

Průběžná 11, Zdiby,

PSČ:

250 66

Telefon:

+420 284 890 219

Mobil:

+420 773 318 449

Fax:

-

Email:

eva.slavikova@obeczdiby.cz

Web:

https://www.obeczdiby.cz/

Počet obyvatel k 1. 1. 2019: 3288
Starostka:

JUDr. Eva Slavíková,

uvolněná

1. místostarostka:

Mgr. Beata Sabolová, LLM)

uvolněná

2. místostarostka:

Ing. Kateřina Kolářová

uvolněná

…………………………………..
razítko

SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165
telefon: +420 577 688 103, +420 604 345 806
e-mail: info@smscr.cz, web: www.smscr.cz

……………………………………………….
podpis starostky/místostarostk

