Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 14. 3. 2013 v Božeticích
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 15
Omluveno: 10
Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu VH SOM
4) Prezentace hostů:
Ing. Jan Mládek, CSc. (stínový ministr financí za ČSSD)
Michal Doktor (poslanec Parlamentu ČR, Jihočeši 2012)
JUDr. Ota Kmoch (Poliklinika Milevsko)
Ing. Karel Coufal (ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.)
5) Informace z Úřadu práce – Ing. Jiří Dráb
6) Informace o projektech SOM
7) Diskuze
8) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně SOM Hana Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta obce Božetice
Jaroslav Kofroň a v krátkosti obec představil.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Ing. Klára Tesařová, ověřovateli Bohuslav Bartůněk a Ivana
Dolejšková.
Usnesení č. 1/13
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 15
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem valné hromady. Nikdo
z přítomných si nepřeje jednání doplnit.
Usnesení č. 2/13
Valná hromada SOM schvaluje program valné hromady podle předloženého návrhu.
Přítomno: 15
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 4)
Jednání se na pozvání zúčastnil Ing. Jan Mládek, stínový ministr financí za ČSSD, a Michal
Doktor, nezařazený poslanec Parlamentu ČR a člen hnutí Jihočeši 2012. Oba hosté se
postupně vyjádřili k problematice církevních restitucí, rušení pošt a rozpočtovému určení
daní. Poté reagovali na dotazy přítomných. O současné situaci milevské polikliniky pohovořil
JUDr. Ota Kmoch. Za společnost ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s. se jednání na
pozvání zúčastnil Ing. Karel Coufal, který pohovořil o novinkách a inovacích v dopravní
obslužnosti.
Usnesení č. 3/13
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané přítomnými hosty.
Přítomno: 15
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 5)
Ing. Jiří Dráb předal přítomným informace o možnostech zaměstnávání a vzdělávání osob
vedených na úřadu práce. Představil jednotlivé programy a projekty pořádané pod vedením
úřadu práce.
Usnesení č. 4/13
Valná hromada SOM bere na vědomí informace z úřadu práce Ing. Jiřím Drábem.
Přítomno: 15
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 6)
Ing. Klára Tesařová hovoří o stavu projektů svazku.
Plán projektů na rok 2013:
- Poslední fáze projektu „Zastav se a odpočiň“ (POV Jčk 2013), v rámci projektu budou
dovybaveny odpočívadly tyto obce: Hrejkovice, Vlksice, Zhoř, Zbelítov, Osek a
Jickovice. Součástí projektu bude rovněž vydání propagačních materiálů. Spoluúčast
obce na projektu bude 20.000,- Kč.
- „Poradenská činnost pro Svazek obcí Milevska v roce 2013“ (POV Jčk 2013) –
poradenskou činnost by pro svazek zajišťovala Místní akční skupina Střední Povltaví,
o.s.
- „Malovaný venkov“ (POV MMR) – v rámci projektu by byla vyhlášena výtvarná
soutěž pro žáky MŠ a 1. Stupně ZŠ Jčk, následuje vyhodnocení projektu a vyhlášení
výsledků na Zemi Živitelce 2013. Výstupem projektu bude DVD z předávání cen a
pexeso, příp. kalendář z úspěšných prací.
- „Propagační materiály pro Svazek obcí Milevska“ (POV MMR, dt. 3) – vydání
publikace o milevském regionu, bannery, DVD rok na Milevsku, soubor pohlednic,
pexeso z fotek obcí
- „Živá kultura na území SOM“ (GP Podpora živé kultury) – uspořádání kulturních akcí
na území SOM
- Kompostéry pro obce SOM – schválena dotace
Usnesení č. 5/13
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Ing. Kláry Tesařové o projektech Svazku obcí
Milevska na rok 2013.
Přítomno: 15
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 7)
V rámci diskuze vystupuje Pavel Hroch a sděluje přítomným informace ze zasedání valné
hromady Národní sítě MAS ČR.
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Ad 8)
Předsedkyně Hana Kašparová ukončila valnou hromadu a přítomným poděkovala za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Bohuslav Bartůněk

……………………………….

Ivana Dolejšková

………………………………

Zapsal: Ing. Klára Tesařová

……………………………….

Předseda SOM: Hana Kašparová

……………………………….
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