Pozvánka na 3.Shromáždění starostů
dobrovolného svazku obcí
Nová Lípa v roce 2018
Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás pozvat na řádné 3.Shromáždění starostů v roce 2018, které se uskuteční
dne 21.6.2018 v

17.00 hodin v budově zámeckého pivovaru Žirovnice

Pro zájemce:
16.00h - Tématické setkání k problematice „odpady“, nové možnosti (a povinnosti) obcí –
Mgr. Tomáš Hlavenka, ASPHA, info z konference Obce jinak, Havl.Brod – A.Kolářová
Program setkání:
1. Prezence účastníků, usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace z Představenstva SOMPO a.s.– J. Brožek/Z. Rajdlík/K. Štefl/J. Tůma
3. Představení výstupu analýzy – návrhu optimalizace svozu odpadu členských obcí
společnosti SOMPO a.s. – Mgr. Tomáš Hlavenka v souvislosti se změnami legislativy
4. Informace o přezkoumání hospodaření 2017, schválení Závěrečného účtu a Závěrky
5. Informace o projektu CSS – 5.setkání starostů, zajištění výkonu Pověřence GDPR
6. Informace o probíhajícím projektu Prevence vzniku odpadu na území DSO Nová Lípa kompostéry a besedy + workshopy pro občany
7. Žádost o dar nečlenské obce (Těmice, Nový Rychnov, Batelov)
8. Schválení mimořádných členských příspěvků
9. Informace o probíhajícím projektu Strategické řízení a plánování obcí DSO Nová Lípa
(zpracování 20 analytických částí strategií člen. obcí)
10. Info o nových aktivitách (pasporty VO – Ing. Kotek)
11. Info o dotačních titulech - hasičárny, DA, CAS, nový projekt - Strategie II, příprava žádosti výzva 104 OP ŽP srpen 2018 „komunální odpady“ – možnost společného projektu (v
závislosti na změnách SOMPO či samostatné řešení)
12. Informace z Rady Via rustica (nová výzva PRV, návrh členských příspěvků 2019,
vyhlášení výzev ZŠ, MŠ, soc.bydlení (CLLD – malý IROP)
13. Žádost o členství – Obec Polesí
14. Změna stanov (explicitně Pověřenec – odst. III Předmět činnosti, samostatný bod 7.
Výkon Pověřence pro ochranu os. údajů a související úkony, dodatek č.2 – nový člen)
15. Host – Mgr. Hlavenka, ASHPA, JUDr. Vachek, Obec Polesí
16. Závěr – cca 19h, pro zájemce konzultace po skončení shromáždění
Svou účast/neúčast prosím potvrďte na email Alžbětě Kolářové nebo sms na tel. 733 396 266.
S pozdravem
Ing. Jana Houšková,
předsedkyně DSO Nová Lípa
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