Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
konaného dne 20. 1. 2011 od 9:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Hroch, p. Maksa, p.Souhrada, pí Kašparová, p. Třeštík
Omluveni: p. Himl, p. Češka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení představenstva
Projednání dodatku č. 1 ke stanovám SOM ze dne 25. 6. 2010
Kompostéry pro obce SOM
Nájemní smlouva (prostory na Husově náměstí 391)
Organizační záležitosti
Diskuze
Závěr

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájil předseda p. Souhrada, konstatoval nadpoloviční
většinu a jednání prohlásil za usnášeníschopné, seznámil přítomné s hlavními body
představenstva. Otázal se, zda si někdo přeje doplnit body jednání. Nikdo. Ověřovateli byli
určeni p.Třeštík a p. Maksa , zapisovatelem sl. Kolářová.
Usnesení č. 1
Představenstvo souhlasí s programem představenstva, dále souhlasí s ověřovateli a
zapisovatelem zápisu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 2)
Předseda SOM Pavel Souhrada přechází k projednání dodatku č. 1 ke stanovám SOM
ze dne 25. 6. 2010. Slovo přebírá Mgr. Martin Třeštík a sděluje, že byl pověřen Radou města
Milevska (dále RMM), aby zastupoval město Milevsko (dále MM) ve Svazku obcí Milevska.
Zároveň tak upozorňuje, že by měl být uveden v čl. 2 dodatku č. 1 jako zástupce obce. Dále
informuje, že byl pověřen RMM k jednání ve věci pronájmu kanceláře na Husově náměstí
391. Je také pověřen dohodnout se na takovém znění dodatku č. 1, který bude pro MM
akceptovatelný. Ještě uvádí, že vzhledem k problematickému vztahu MM a SOM v roce 2010
bude dodatek č.1 projednán na zastupitelstvu MM.
Slovo přebírá zpět předseda SOM a začíná hovořit o jednotlivých změnách, které
dodatek č. 1 přináší. Uvádí, že čl. 1 řeší změnu sídla svazku, k tomuto bodu nejsou
připomínky. Dostává se k čl. 2, v kterém jsou uvedeny změny v zástupcích obcí v SOM
vzniklé volbami v roce 2010. Zároveň uvádí, že u MM bude jako zástupce uveden Mgr.
Martin Třeštík. Následně se dostává k čl. 4, který byl oproti stanovám doplněn splatností
členského příspěvku do 31. 12. 2010. Plynule přechází k čl. 5, který byl oproti stanovám
doplněn bodem č. 8. Rozbíhá se diskuze na toto téma. Mgr. Martin Třeštík s tímto bodem
nesouhlasí, myslí si, že je to příliš velká výsada pro jednu obec svazku. Navrhuje, aby bylo
v dodatku uvedeno, že v určitých situacích jako schvalování výše členského příspěvku a
rozpočtu na následující rok má jakákoli obec svazku právo požadovat, aby bylo voleno podle
počtu obyvatel. Tento návrh se ale ostatním členům předsednictva nelíbí a probíhá živá
diskuze na toto téma. Výsledným návrhem je vypustit z dodatku změnu čl. 5, tzn. vypustit
doplňující bod 8, a spíše upravit bod 1 čl. 4 v tomto znění:

1) Majetek svazku je tvořen členskými příspěvky obcí, a to ve výši 25,- Kč na každého
trvale žijícího obyvatele podle stavu k 31. 12. předchozího roku, a dále pak dalšími
příjmy jako např. dotacemi, příspěvky, dary, jakož i věcmi, které jsou z těchto
prostředků pořízeny. V případě nutnosti může být změněna výše členského příspěvku
rozhodnutím VH do 30. 9. příslušného roku. Podmínkou platnosti nové navržené výše
členského příspěvku od počátku následujícího roku je její schválení v zastupitelstvu
všech členských obcí do 30. 11. příslušného roku. Členský příspěvek na příslušný rok
je splatný do 31. 12. kalendářního roku.
Mgr. Martin Třeštík hovoří o potřebě revize stanov, statutu a jednacího řádu po provedení
dodatku č. 1. Představenstvo tedy pověřuje Mgr. Martina Třeštíka a Pavla Souhradu
provedením dopracování stávajících stanov SOM.
Usnesení č. 2
Představenstvo SOM navrhuje dodatek č. 1 ke stanovám ze dne 25. 6. 2010 v tomto znění: viz
příloha
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3
Představenstvo pověřuje předsedu SOM Pavla Souhradu a místopředsedu SOM Mgr. Martina
Třeštíka dopracováním stanov SOM ze dne 25. 6. 2010.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 3)
Předseda SOM přechází k jednání ohledně projektu ,,Kompostéry pro obce SOM“. Informuje
přítomné, že žádost projektu, kterou zpracovává pan Koleček je před dokončením a 21. 1,
2011 má s panem Kolečkem sjednanou pracovní schůzku. Prozatím ještě není vypsána výzva
pro podávání žádostí, předpokládá se ale, že bude vypsána během února až března.
Usnesení č. 4
Představenstvo bere na vědomí informace podané předsedou SOM Pavlem Souhradou a
projektu ,,Kompostéry pro obce SOM“.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 4)
Předseda Pavel Souhrada předává slovo Mgr. Třeštíkovi, který přítomné informuje o tom, že
místnost, o kterou má SOM zájem je momentálně v nájmu Milevského kraje. Vše tedy bude
řešeno podnájemní smlouvou mezi Milevským krajem a SOM. Koncem příštího týdne bude
připravena podnájemní smlouva mezi Milevským krajem a Svazkem obcí Milevska na
prostory na Husově náměstí 391.
Usnesení č. 5
Představenstvo SOM bere na vědomí informace podané Mgr. Martinem Třeštíkem o
pronájmu místnosti v Milevsku na Husově náměstí 391.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 5)
Slovo přebírá zpět předseda SOM. Hovoří o tom, že oslovil pana Stanislava Sedláčka ve věci
poskytování poradenství starostům obcí svazku, a to především v oblasti možnosti čerpání
financí z různých dotačních titulů. Pan Sedláček s touto nabídkou souhlasí. Členové

představenstva pověřují předsedu, místopředsedu SOM a Bc. Klára Kolářovou sestavením
pracovní náplně pana Sedláčka.
Slovo přebírá pan Martin Třeštík a hovoří o problematice lékařské služby 1. pomoci, kterou
již zmínil na poslední valné hromadě SOM. Chtěl by za MM požádat členské obce o finanční
výpomoc. Představenstvo mu uděluje, aby do příští VH SOM připravil podklady, z kterých
bude patrné, na co budou případné finance od obcí použity.
Slova se ujímá Pavel Souhrada. Navrhuje, aby byla příští VH SOM uspořádána 8. 2. 2011 od
16 hod. v jedné z následujících obcí – Zhoř, Přeborov, Sepekov. Místo konání ještě projedná.
Nyní se slova ujímá Pavel Hroch, který vznáší dotaz, kdo zajistí napsání žádostí na projekty
MMR? Blíže specifikuje, že se jedná o projekt ,,Malování“, pokračování projektu
,,Zkušenosti“ (exkurze do spřáteleného mikroregionu + semináře) a projekt ,,Sakrální
architektura“. U posledního projektu navrhuje jako možnou náplň projektu znovuvydání
knihy Kapličky na Milevsku a Písecku od Jiřího Hladkého, který s tímto souhlasí a je ochoten
poskytnout veškeré potřebné materiály. Předseda SOM navrhuje, aby zpracoval Pavel Hroch
spolu se sl. Kolářovou spoluúčast na všech plánovaných projektech, a to do příští VH SOM.
Na základě toho bude potom rozhodnuto, které projekty budou podány. Zároveň navrhuje,
aby jednotlivé projekty zpracovala Bc. Klára Kolářová. Pavel Hroch ještě vznáší dotaz, kdo
bude v tomto roce vykonávat funkci poradce SOM (administrativní práce, psaní projektů,…)
a kdo bude vykonávat funkci účetní. Představenstvo navrhuje, aby funkci poradce nadále
vykonávala Bc. Klára Kolářová a funkci účetní Jarmila Sedláčková. Zároveň pověřuje
předsedu SOM podepsáním DPP s výše uvedenými osobami.
Dále Pavel Hroch nabízí, aby si některá členská obec vzala na starosti uskladnění a stavění
párty satanu, který měl doposud na starost Kovářov. Jako jedna z možností se nabízí
uskladnění v Milevsku. Představenstvo tedy pověřuje Mgr. Martina Třeštíka prověřením
možností MM k uskladnění a provozování párty stanu.
Pavel Hroch ještě hovoří o možnosti zajištění reklamy na rádiu Orlík pro obce SOM. Zmiňuje
možnost uzavření smlouvy mezi rádiem Orlík a SOM o tom, že pokud by některá ze
členských obcí SOM chtěla reklamu na tomto rádiu, dostala by na tuto službu od rádia
několikaprocentní slevu. Představenstvo SOM pověřuje Pavla Hroch zkontaktováním rádia do
příští VH SOM a přednesením bližších podmínek pro poskytování reklamy členským obcím.
Usnesení č. 6
Představenstvo SOM pověřuje Pavla Hroch a Bc. Kláru Kolářovou sestavením výše vlastních
podílů na projektech SOM plánovaných na rok 2011 a dále pověřuje Bc. Kláru Kolářovou
zpracováním projektů na MMR, a to do příští valné hromady SOM.
Usnesení č. 7
Představenstvo SOM pověřuje předsedu SOM, místopředsedu SOM a Bc. Kláru Kolářovou
sestavením pracovní náplně pana Stanislava Sedláčka jakožto technického poradce SOM.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8
Představenstvo SOM pověřuje Mgr. Martina Třeštíka zpracováním podkladů pro členské obce
SOM ve věci ,,Lékařská služba 1. pomoci“.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9
Představenstvo SOM souhlasí s návrhem předsedy SOM uskutečnit valnou hromadu SOM
dne 8. 2. 2011 od 16 hod. v obci Zhoř, Přeborov, případně Sepekov.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 10
Představenstvo SOM schvaluje Dohodu o provedení práce s Bc. Klárou Kolářovou jakožto
poradce a konzultanta SOM v rozsahu 150 hodin za odměnu 30.000,- Kč a Dohodu o
provedení práce s Jarmilou Sedláčkovou jakožto účetní SOM v rozsahu 150 hodin za odměnu
48.000,- Kč a pověřuje předsedu SOM podpisem Dohod .
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11
Představenstvo SOM pověřuje Mgr. Martina Třeštíka prověřením možnosti uložení a
provozování párty stanu v Milevsku.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12
Představenstvo SOM pověřuje Pavla Hrocha jednáním s rádiem Orlík ohledně rámcové
smlouvy na poskytování výhodné reklamy pro členské obce SOM.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 6)
Slovo přebírá předseda SOM Pavel Souhrada. Navrhuje na příští VH SOM pozvat zástupce
Sociálních služeb MM, který by odprezentoval výsledky SSMM a zástupce Policie ČR, který
by přednesl problematiku spolupráce obcí s Policií ČR.
Ke slovu se hlásí Ing. Maksa, který žádá Mgr. Třeštíka, aby se pokusil přednést MM
požadavek, aby měli starostové obcí zajištěno parkování před budovou radnice. Myslí si, že
stávající systém není příliš domyšlen. Představenstvo pověřuje Mgr. Martina Třeštíka
zjištěním možnostmi řešení parkování starostů obcí před budovou radnice MM.
Usnesení č. 13
Představenstvo SOM pověřuje Mgr. Martina Třeštíka projednáním možných řešení parkování
starostů obcí před budovou radnice MM.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 7)
Předseda SOM Pavel Souhrada poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Ověřili:
Ing. Miroslav Maksa ……………..….…………………………

Mgr. Martin Třeštík

………….….…………………………….

Zapsal:
Bc. Klára Kolářová ….………………………………………..

