Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 23. 9. 2021 od 16:00 ve Zběšičkách
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 17
Omluveno: 9

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů
-

Zuzana Knížová, DiS. (Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky)

-

Ing. Bc. Robert Zeman (expert v oblasti rozvoje lokální ekonomiky a hospodářství
projekt OLEK)

5) Informační akce MAS SP k SCLLD období 2014-2020 a k novému období 2021-2027
6) Dohoda s Úřadem práce ČR – VPP
7) Informace o projektech
8) Doplňující body
9) Diskuze
10) Závěr
Doplňující body:
Db 1) Poskytnutí finančního daru obci Hrušky
Db 2) Členské příspěvky na rok 2022
Db 3) Projekt na podporu zaměstnávání

Ad 1)
Valnou hromadu zahajuje předsedkyně Markéta Honzíková, konstatuje nadpoloviční většinu a
jednání prohlašuje za usnášeníschopné.

Ad 2)
Zapisovatelem je jmenována Bc. Michaela Hrnečková, ověřovateli Ladislav Sobotka a
František Horek.
Usnesení č. 17/21
Valná hromada souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
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Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 3)
Předsedkyně seznamuje přítomné s programem valné hromady. Předsedkyně navrhuje tyto
doplňující body:
-

Poskytnutí finančního daru obci Hrušky

-

Členské příspěvky na rok 2022

-

Projekt na podporu zaměstnávání

Usnesení č. 18/21
Valná hromada schvaluje doplňující body programu valné hromady a schvaluje doplněný
program valné hromady.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Jednání valné hromady se účastní Zuzana Knížová DiS., sociální pracovnice Domova pro
osoby se zdravotním postižením Zběšičky, která hovoří o poskytovaných sociálních službách,
historii a kapacitě domova.
Dále se jednání účastní Ing. Bc. Robert Zeman, expert v oblasti rozvoje lokální ekonomiky a
hospodářství, který představuje nový projekt Svazu měst a obcí ČR a vybízí přítomné starosty a
starostky ke spolupráci při realizaci projektu.
Usnesení č. 19/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané přítomnými hosty.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Na valné hromadě vystupuje předseda MAS Střední Povltaví, z.s., pan Pavel Hroch který
hovoří o realizaci SCLLD v období 2014 – 2020 a k novému období SCLLD 2021 – 2027.
Usnesení č. 20/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané panem Pavlem Hrochem k realizaci SCLLD
v období 2014 – 2020 a k budoucímu období 2021 – 2027.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0
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Ad 6)
Předsedkyně předkládá přítomným Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PIA-VZ-7/2021 ze dne 25.3.2021.
(viz příloha č. 1).
Usnesení č. 21/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané předsedkyní, schvaluje Dodatek č. 1
k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PIA-VZ7/2021 ze dne 25.3.2021 a pověřuje předsedkyni podpisem tohoto dodatku.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 7)
Předsedkyně informuje přítomné o projektech Svazku obcí Milevska a o aktuální činnosti.
Centrum společných služeb
– od 1.1.2021 do 31.10.2021 probíhá udržitelnost projektu Centra společných služeb
Malovaný venkov
– z důvodu epidemie koronaviru byl letošní 14. ročník výtvarné soutěže odložen na rok 2022
Zaměstnávání OZP/OZZ
– svazek v rámci projektu zaměstnává 32 osob OZP/OZZ
– do projektu jsou zapojeny obce (Bernartice, Borovany, Branice, Hrazany, Kovářov, Kučeř,
Okrouhlá, Veselíčko, Zběšičky a město Milevsko, Služby Města Milevska, SPOS Milevsko
s.r.o., Boudy, Dolní Novosedly, Nerestce, Záhoří a Zvíkovské Podhradí)
Zaměstnávání VPP
– realizace projektu od 1.4.2021 – do 30.11.2021
– v rámci projektu svazek zaměstnává 6 osob
– do projektu jsou zapojeny obce (Branice, Chyšky, Kostelec nad Vltavou, Veselíčko a
Zbelítov)
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Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území
– realizace projektu od 1.5.2021 do 30.4.2023
– vytvoření nové pracovní pozice „Specialista DSO na rozvoj lokální ekonomiky“ (0,5 úvazku)
– příspěvek ze SMO ČR na 0,5 úvazku
– Specialista DSO na rozvoj lokální ekonomiky bude zejména zajišťovat naplňování cílů
strategie rozvoje lokální ekonomiky
Usnesení č. 22/21
Valná hromada bere na vědomí informace o projektech podané předsedkyní svazku a
schvaluje vyhlášení soutěže Malovaný venkov.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 8)

Db 1)
Předsedkyně informuje přítomné zástupce obcí o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,Kč, z rozpočtu svazku, obci Hrušky zasažené vichřicí v červnu 2021. K uzavření Darovací
smlouvy mezi obcí a svazkem došlo dne 30.7.2021, finanční prostředky byly obci Hrušky
odeslány 4.8.2021. Obec Hrušky se zavázala dar využít výhradně na opravu obecního majetku
(viz příloha č. 2).
Usnesení č. 23/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané předsedkyní.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Db 2)
Valná hromada projednává výši členského příspěvku na rok 2022. Předsedkyně navrhuje
ponechat výši členského příspěvku na rok 2022 ve stávající výši 35,- Kč na jednoho trvale
žijícího obyvatele obce k 31.12. předchozího roku.
Usnesení č. 24/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané předsedkyní a potvrzuje výši členského
příspěvku pro rok 2022 ve stávající výši 35,- Kč na jednoho trvale žijícího obyvatele obce
k 31.12. předchozího roku.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0
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Db 3)
Předsedkyně předkládá přítomným Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PIA-V-14/2021. Zapojením se do projektu dojde
k vytvoření jednoho pracovního místa (viz příloha č. 3).
Usnesení č. 25/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané předsedkyní, schvaluje Dohodu o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PIA-V14/2021 a pověřuje předsedkyni podpisem této dohody.
Přítomno: 17

pro – 17

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 10)
V rámci diskuze vystupuje náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, pan Pavel Hroch, který
hovoří o připravovaných dotačních programech Jihočeského kraje na rok 2022.
Dále se slova ujímá pan Marek Čunát, spolumajitel Rodinné farmy Čunát, která sídlí v Oseku.
Farmář seznamuje účastníky valné hromady s historií a činností farmy, která se specializuje na
produkci hovězího masa.
V tomto bodě také předsedkyně shrnuje pronájem pivních setů, párty stanu a mobilního pódia
v sezóně 2021.
Příští valná hromada se bude konat v prosinci v obci Okrouhlá. Přesné místo, datum, čas a
program Valné hromady Svazku obcí Milevska budou včas upřesněny.

Ad 11)
Předsedkyně Markéta Honzíková ukončuje valnou hromadu a přítomným děkuje za účast.
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Ověřovatelé zápisu:
František Horek

……………………………

Ladislav Sobotka

…………………………….

Zapsala: Bc. Michaela Hrnečková

……………………………..

Předsedkyně SOM: Markéta Honzíková

……………………………

Dne 30. 9. 2021
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