Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 31. 1. 2014 od 9:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Kašparová, p. Hroch, p. Češka, p. Souhrada, p. Himl
Omluveni: p. Maksa, p. Třeštík

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Sportovec roku 2013
5) Zpráva o projektu „Meziobecní spolupráce“
6) Doplňující body
7) Diskuze
8) Závěr

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájila předsedkyně SOM pí. Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné, seznámila přítomné s hlavními body
představenstva.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena pí. Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli zápisu byli určeni p.
Stanislav Češka a p. Pavel Souhrada
Usnesení č. 1
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem představenstva a navrhuje
tyto doplňující body:
Db 1) Valná hromada SOM
Db 2) Elekrowin
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Usnesení č. 2
Představenstvo SOM schvaluje doplňující body programu představenstva a schvaluje doplněný
program jednání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
p. Bukač zástupce deníku oslovil pí. Kašparovou o sponzorství SOM na akci Sportovec roku,
která se koná v pátek 7. 2. 2014 v Milevském kině.
Usnesení č. 3
Představenstvo SOM souhlasí o sponzorování v podobě ceny v hodnotě 2.000,- Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Koordinátorka projektu Bc. Monika Hrochová informuje o projektu „Meziobecní spolupráce“.
V projektu jsme už 2. měsíce tj. od 1. 12. 2013. Realizační tým absolvoval školení v Hradci Králové,
kromě asistentky Bc. Jany Máchové, DiS., protože místo bylo jen pro 3 zástupce realizačního týmu.
Během prosince zaslal SMO dotazník, který byl pro nás nedostačující, takže realizační tým vytvořil
své dotazníky k tématům (školství, cestovní ruch, odpadové hospodářství), který projekt požaduje. Na
začátku ledna se sešla řídící skupina s realizačním týmem v Kovářově, kde se rozebíraly a poupravily
finální podoby vytvořených dotazníků. Koordinátorka rozdělila obce mikroregionu Milevsko členům
realizačního týmu a v současné době objíždí starosty s dotazníky a shromažďují analytická data do
projektu k daným tématům.

Usnesení č. 4
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu o projektu „Meziobecní spolupráce“ od pí.
Hrochové.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
Db 1) Valná hromada SOM

Valná hromada se bude konat 20. 3. 2014 v obci Osek od 16:00 hod.
Usnesení č. 5
Představenstvo SOM souhlasí s termínem a místem konání valné hromady SOM.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Db 2) Elekrowin

K dnešnímu dni tj. 31. 1.2014, přišel dopis s informací od Elekrowinu k projektu SOM „Putující
kontejner“, že v letošním roce 2014 se ruší tento projekt.
Usnesení č. 6
Představenstvo SOM bere na vědomé informaci od Elekrowinu k projektu SOM „Putující
kontejner“.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
V rámci diskuse vystoupil p. tajemník Troják, aby informoval přítomné o tréninkovém kurzu pro
starosty obcí např. o správním řádu apod., více informací zašle na e-mailem svazku obcí
Milevska.
Dále v rámci diskuze vystoupil p. Dráb z úřadu práce, který informoval o nabídce dřevařského
kurzu týkající se práce např. s motorovou pilou apod. pro zaměstnance obcí (§ 78 - zdravotně
postižení). Kurz trvá cca 220 hodin a zakončuje se závěrečnou zkouškou. Dopravné není hrazeno
v rámci kurzu.
Pavel Hroch navrhuje k uvážení uzavření smlouvy mezi SOM a Jihočeskou televizí, aby vysílali
o místních kulturních akcích obcí SOM. Předpokládaná cena za rok 95.000,- Kč.
Usnesení č. 7
Představenstvo bere na vědomí podané informace přítomnými hosty a zváží smlouvu
s Jihočeskou televizí.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
Ověřili:
Hana Kašparová

……………..….…………………………

Stanislav Češka

………….….…………………………….

Pavel Souhrada

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

