Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 11. 10. 2012 v Hrazánkách
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 19
Omluveno: 6
Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu VH SOM
4) Prezentace hostů
5) Sociální služby města Milevska, komunitní plánování sociálních služeb
6) Veřejné dražby ve vztahu k novele zákona o obcích
7) Program obnovy venkova Jčk v roce 2013
8) Informace z Úřadu práce
9) TOULAVA, o.p.s.
10) Projekty SOM
11) Informace k Lékařské službě první pomoci
12) Diskuze
13) Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Souhrada, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta obce Hrazany Luboš Bolek.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Klára Tesařová, ověřovateli Luboš Bolek a Helena Pištěková.
Usnesení č. 26/12
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 3)
Předseda SOM Pavel Souhrada seznamuje přítomné s programem valné hromady. Nikdo
z přítomných si nepřeje jednání doplnit.
Usnesení č. 27/12
Valná hromada SOM schvaluje program valné hromady podle předloženého návrhu.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 4)
Stanislav Sedláček, zastupitel Jihočeského kraje, informoval o aktuálním dění a činnosti
zastupitelstva Jihočeského kraje.
Iva Chládková, zástupce MAS LAG Strakonicko, seznamuje přítomné se záměry projektu
„Doma na venkově“, jehož je svazek partnerem. Představuje jednotlivé tematické semináře,
které by měly na území svazku proběhnout.
Usnesení č. 28/12
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané přítomnými hosty.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 5)
Ing. Kotalík předkládá přítomným „Monitorovací zprávu Plánu rozvoje sociálních služeb
Milevsko k 30. 6. 2012“ (viz příloha č. 1). Tuto monitorovací zprávu doporučuje VH SOM
k projednání v jednotlivých zastupitelstvech obcí svazku.
Ing. Ladislav Kotalík představuje výstupy projektu Komunitní plánování sociálních služeb
ORP Milevsko, jedním z nich je „Socio-demografická analýza ORP Milevsko“, kterou
zpracoval Svazek obcí Milevska. Součástí komunitního plánování soc. služeb bylo rovněž
dotazníkové šetření, které zpracovala MAS Střední Povltaví.
Usnesení č. 29/12
Valná hromada SOM bere na vědomí Monitorovací zprávu Plánu rozvoje sociálních služeb
Milevsko a doporučuje ji k projednání v jednotlivých zastupitelstvech obcí svazku.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 30/12
Valná hromada SOM bere na vědomí informace ke „Komunitnímu plánování sociálních
služeb ORP Milevsko.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 6)
Ing. Zdeňka Niklasová přebírá slovo a seznamuje přítomné v kostce se smyslem Veřejných
dražeb ve vztahu k novele zákona o obcích (viz. příloha č. 2). Předseda SOM jí poděkoval za
vyčerpávající prezentaci a zodpovězení všech dotazů a poprosil zástupce obcí, aby
popřemýšleli o tom, zda budou mít zájem zúčastnit se celodenního semináře na toto téma pod
vedením Ing. Niklasové.
Usnesení č. 31/12
Valná hromada SOM bere na vědomí informace k Veřejným dražbám ve vztahu k novele
zákona o obcích.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 7)
Ing. Miroslav Sládek z MÚ Milevsko, odbor regionálního rozvoje, podává aktuální informace
k Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 a 2013. Žádá obce, aby mu
vyúčtování k POV 2012 zasílaly naskenované e-mailem z důvodu rychlejší komunikace a
vyřízení celého vyúčtování. Dále seznamuje přítomné s drobnými změnami u jednotlivých
dotačních titulů POV 2013. V krátkosti se zmiňuje o problematice zadávání veřejných
zakázek a nabízí svou pomoc při jejich zpracování
Usnesení č. 32/12
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Ing. Miroslav Sládka k Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2012 a 2013.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
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Ad 8)
Předseda SOM vyřizuje omluvu Ing. Drába z jednání valné hromady svazku. Na VPP
(veřejně prospěšné práce) zaměstnávají obce svazku v současnosti 42 osob, v programu OZP
(osoby se zdrav. znevýhodněním) zaměstnává 29 lidí SOM a 5 lidí Technické služby města
Milevska. Na VS (veřejná služba) zaměstnával svazek 55 osob, nyní jsou obsazena pouze 2
místa.
Usnesení č. 33/12
Valná hromada SOM bere na vědomí informace o zaměstnávání osob ve spolupráci Svazku
obcí Milevska s Úřadem práce Milevsko.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 9)
V rámci tohoto bodu vystupuje Ing. Miroslav Maksa. Informuje o tom, že se sešel přípravný
výbor obecně prospěšné společnosti. Nyní je připravena k podpisu Zakládací smlouva o.p.s..
Dne 8. 10. 2012 proběhlo diskuzní fórum na Monínci, kterého se zúčastnilo cca 70 lidí.
Diskutována byla například forma propagace, bezkonkurenční boj mezi podnikateli, smysl a
vize Toulavy. K tématu se připojuje Klára Tesařová, která představuje v krátkosti nový
projekt spolupráce čtyř MAS na území Toulavy (MAS Krajina srdce, MAS Střední Povltaví,
MAS Lužnice a MAS Sedlčansko). Tento projekt by měl pomoci v návaznosti na
připravovaný zákon o cestovním ruchu založit novou turistickou destinaci Toulava.
Seznamuje se záměry a dopady projektu na území SOM.
Usnesení č. 34/12
Valná hromada SOM bere na vědomí informace Toulavě o.p.s. a připravovaném projektu
spolupráce Toulava.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 10)
Klára Tesařová informuje přítomné o projektech SOM pro rok 2012 (viz příloha č. 3).
Dále přítomným předkládá plán projektů svazku na rok 2013.
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.
- „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.
- Další etapa projektu „Zkušenosti“, případně vydání propagačních materiálů pro SOM
(POV MMR, dt. 3)
- „Živá kultura na území SOM“ (GP Podpora živé kultury) – uspořádání kulturních akcí
na území SOM
Předseda SOM ještě připojuje informaci o znovupodání projektu „Kompostéry pro obce
SOM“ ve spolupráci s Ing. Kolečkem a žádá obce, aby si na příští rok rozpočtovaly
spoluúčast na pořízení kompostérů. Ještě hovoří o dokončení projektu „Putující kontejner“,
kterého se v letošním roce zúčastnilo 15 obcí svazku.
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Usnesení č. 35/12
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu o projektech SOM pro rok 2012 a schvaluje
plán projektů svazku na rok 2013.
Přítomno: 19
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 11)
Mgr. Martin Třeštík hovoří o příspěvku na Lékařskou službu první pomoci (LSPP). Jihočeský
kraj uvolnil v letošním roce na LSPP 840.000,- Kč. Od obcí svazku byla požadována
nepovinná spoluúčast v celkové výši 150.000,- Kč. Část z této spoluúčasti zaplatilo město
Milevsko, zbytek cca 72.000,- bylo rozpočteno na členské obce svazku. Obce byly o této
záležitosti informovány ze strany města a svazku. Z této částky obdrželo město již od obcí
spoluúčast ve výši 57.000,- Kč. Mgr. Třeštík děkuje všem, kteří spoluúčast uhradili.
Usnesení č. 36/12
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Mgr. Martina Třeštíka k financování Lékařské
služby první pomoci v Milevsku.
pro – 19
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 19

Ad 12)
Předseda SOM navrhuje uskutečnit příští - závěrečnou valnou hromadu svazku v Milevsku.

Ad 13)
Předseda Pavel Souhrada ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Luboš Bolek

……………………………….

Ing. Helena Pištěková

………………………………

Zapsal: Ing. Klára Tesařová

……………………………….

Předseda SOM: Pavel Souhrada

……………………………….
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