Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 18. 3. 2021 od 16:00 elektronickou formou
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 15
Omluveno: 11

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Dohoda s Úřadem práce ČR - VPP
5) Smlouva se Svazem měst a obcí ČR –OLEK
6) Doplňující body
7) Diskuze
8) Závěr
Doplňující body:
Db 1) Rozpočtové opatření č. 2/2021

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 Ivana Dolejšková a
Stanislav Češka.
Usnesení č. 1/21
Valná hromada souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 3)
Předsedkyně seznamuje přítomné s programem valné hromady a navrhuje tyto doplňující body:
- Rozpočtové opatření č. 2/2021
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Usnesení č. 2/21
Valná hromada schvaluje doplňující body programu valné hromady a schvaluje doplněný
program valné hromady.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 4)
Předsedkyně předkládá přítomným Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu (7 pracovních míst).
Usnesení č. 3/21
Valná hromada bere na vědomí informace podané předsedkyní, schvaluje Dohodu o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu a pověřuje
předsedkyni podpisem této dohody.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 5)
Svazek byl vybrán do nového projektu Svazu měst a obcí České republiky „Zefektivnění služeb
veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“, jehož cílem je zajišťování a
naplňování cílů strategie rozvoje území v rámci rozvoje lokální ekonomiky a územního
rozvoje.
Dne 2. 3. 2021 proběhla první koordinační schůzka k projektu OLEK, kde byla podrobně
probrána Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zefektivnění služeb veřejné
správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ včetně příloh (1-5).
Pokud se SOM do projektu zapojí, musí zajistit pracovní pozici Specialista DSO na rozvoj
lokální ekonomiky, výše úvazku 0,5 po dobu dvou let (financováno z projektu). Pracovní pozici
může vykonávat stávající zaměstnanec/zaměstnanci SOM. Specialista bude absolvovat odborná
školení. Jeho úkolem bude zprostředkování odborné poradenské činnosti obcím, šíření
povědomí o rozvoji lokální ekonomiky a rozvoje DSO, rozvoj DSO a územně plánovací
dokumentace, hospodaření obcí, meziobecní spolupráce apod.
Předsedkyně Markéta Honzíková vyzývá přítomné, aby hlasovali o zapojení svazku do projektu
OLEK.
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Usnesení č. 4/21
Valná hromada schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zefektivnění
služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ včetně příloh (1-5) a
pověřuje předsedkyni SOM podepsáním této smlouvy.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 6)
Db 1)
Předsedkyně předkládá valné hromadě rozpočtové opatření č. 2/2021 (viz příloha č. 1).
Usnesení č. 5/21
Valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021.
Přítomno: 15

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 7)
Příští valná hromada se bude konat v červnu v obci Přeštěnice.

Ad 8)
Předsedkyně Markéta Honzíková ukončuje valnou hromadu, která probíhala výjimečně
elektronickou formou přes komunikační platformu Skype s ohledem na současnou
epidemiologickou situaci.
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Ověřovatelé zápisu:
Ivana Dolejšková

.……………………………

Stanislav Češka

…………………………….

Zapsala: Bc. Michaela Hrnečková

……………………………..

Předsedkyně SOM: Markéta Honzíková

..……………………………

Dne 25. 3. 2021
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