Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 11. 6. 2015 od 10:30 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Dolejšková, pí. Kašparová, pí. Honzíková, p. Souhrada, pí.
Bambuškarová, p. Hroch, p. Třeštík, p. Maksa
Omluveni: p. Češka

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) POV Jčk
5) Organizační struktura
6) Doplňující body
7) Diskuze
8) Závěr
Doplňující body:
-

Db 1) Podpora meziobecní spolupráce

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

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena Eva Homolková, a ověřovateli zápisu byli určeni pí. Ivana
Dolejšková a p. Mgr. Martin Třeštík.
Usnesení č. 40
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 3)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková seznamuje přítomné s navrženým programem
představenstva. Předsedkyně navrhuje tyto doplňující body:
-

Podpora meziobecní spolupráce

Usnesení č. 41
Představenstvo SOM schvaluje doplňující body programu a schvaluje doplněný program
jednání.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Ucelená propagace, vybavení obcí mobiliářem mikroregionu Milevsko a poradenská činnost pro
Svazek obcí Milevska v roce 2015 (POV Jčk, dt. 7)
-

schválená dotace 667.000,- (70%)



poradenská činnost - realizátorem projektu je MAS Střední Povltaví, jak je v projektu
uvedeno



ucelená propagace - na VH SOM 23. 4. 2015 byl schválen příspěvek ve výši 50.000,- na
Milevský kraj o.p.s. - zajištění výroby reportáží v regionu SOM a jejich odvysílání na
kabelové televizi NEJ TV – JIŽNÍ ČECHY a zveřejnění na portálu milevskem.cz,
v nejbližší době bude sepsána objednávka

-

Návrhy: skládačka každé obce samostatně cca 500ks/1 obec, leták o ubytování a
stravování v mikroregionu Milevsko, leták o Toulavě a zmapování turistických tras po
mikroregionu, videotrasa mikroregionu, mobilní průvodce QR kódy, kalendář každé obce,
pořízení profesionálních fotografií každé obce, kalendář každé obce

 pořízení mobiliáře - bude uspořádáno výběrové řízení na realizátora projektu
-

jedná se o pořízení 4 betonových laviček, 4 betonových květníků a 2 betonových
odpadkových košů do jedné obce, celkem se v roce 2015 vybaví 12 obcí

-

12 obcí: Kovářov, Hrazany, Hrejkovice, Zbelítov, Osek, Přeborov, Sepekov, Božetice,
Přeštěnice, Vlksice, Chyšky, Zhoř

-

betonové lavičky budou mít sedáky ze dřeva – dekor dub

Usnesení č. 42
Představenstvo SOM bere na vědomí zprávu o projektech od předsedkyně SOM Markéty
Honzíkové.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 5)
Předsedkyně SOM vystupuje ohledně zadávaných srážek zaměstnancům do mzdy a to konkrétně
poštovné. Kontrola z úřadu práce upozornila, že podle zákoníku práce musí být uzavřené dohody
o srážkách. Uzavřené dohody se v den kontroly bohužel nebyly nalezeny, jelikož mohou být
omylem založené v jiném šanonu. Pí. Homolková a pí. Máchová projdou všechny šanony
v kanceláři SOM.
Předsedkyně SOM vystupuje s majetkem SOM (párty stan, pivní/párty sety), kde také nebyla
dohledána smlouva o zpravování majetku. Pí. Homolková a pí. Máchová prohledají všechny
šanony v kanceláři SOM. Pokud smlouva nebude nalezena, uzavře se od 1. 1. 2015 nová a bude
uzavřena i smlouva ohledně praktikáblu, který byl pořízen v roce 2014.
Pí. Homolková vystupuje se zřízením rezervního fondu nebo FKSP.
Dále pí. Homolková vystupuje ohledně zasílání výplatních pásek, kde by byl vhodnější způsob
doručování doporučeně pomocí pošty a ne elektronicky jako doposud. Poštovně by s výplatními
pásky byl zasílán i formulář o převzetí daného zaměstnance.
Usnesení č. 43
Představenstvo SOM souhlasí s dohledáním dohod se zaměstnanci ohledně srážek ze mzdy a
souhlasí i s dohledáním smlouvy o zpravování majetku Svazku obcí Milevska, popřípadě
s uzavřením nové smlouvy od 1. 1. 2015. Představenstvo SOM nesouhlasí se zřízením
rezervního fondu nebo FKSP. Představenstvo SOM souhlasí s doručováním výplatních pásek
doporučeně poštou i s formulářem o převzetí.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)

Db 1)
Předsedkyně SOM informuje o projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, kdy jsou v současné
době odeslané dodatky o prodloužení úvazků k pracovním smlouvám
Od 15. 6. 2015 bude změna v pracovním úvazku Pracovník pro analýzy a strategie, který se
rozdělí na dva úvazky platné od 15. 6. – 31. 10. 2015:
 Pracovník pro analýzy a strategie – 0,7 úvazku Bc. Jana Máchová, DiS. (28 hod./týdně)
- 0,3 úvazku Ing. Miroslava Houžvičková (12hod./týdně)
 Koordinátor MOS – Bc. Monika Hrochová – 1 úvazek (40 hod./týdně)
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Usnesení č. 44
Představenstvo SOM bere na vědomí podané informace předsedkyní SOM a souhlasí se se
změnou úvazku Pracovník pro analýzy a strategie 0,7 úvazku pro Bc. Janu Máchovou, DiS., 0,3
úvazku pro Ing. Miroslavu Houžvičkovou.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8)
V diskuzi vystoupila předsedkyně SOM, že kdo nebude přítomný na představenstvu a bude
dotyčného zajímat, co se projednávalo, kontaktuje pí. Máchovou a bude mu zaslán zápis z daného
představenstva.

Ad 9)
Předsedkyně SOM Markéta Honzíková poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
Ověřili:
Markéta Honzíková

……………..….…………………………

Ivana Dolejšková

………….….…………………………….

Mgr. Martin Třeštík

………….….…………………………….

Zapsala:
Eva Homolková

….………………………………………..

