Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 20. 10. 2011 v Borovanech
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 20
Omluveno: 5
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu VH SOM
4) Prezentace hostů:
Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje (aktuální informace z KÚ
Jčk, informace k ROP)
Mgr. Pavel Eybert, senátor Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 13 - Tábor
(informace k RUD)
5) Prezentace zástupců MÚ Milevsko - Ing. Andrea Rucká, Odbor životního prostředí;
Prezentace Úřadu práce - Ing. Jiří Dráb (informace k zaměstnávání OZP); Prezentace
Policie ČR, Obvodní oddělení Milevsko;
Prezentace ČSAD Jihotrans – Karel Coufal
6) Prezentace firmy ROSSI-LED s.r.o.
7) Projednání výše členského příspěvku na rok 2012
8) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
9) Projednání rozpočtového výhledu SOM na období 2012 – 2014
10) Doplnění usnesení 21/11 bodu č. 6 VH ze dne 9. 6. 2011 (schválení závěrečného účtu
SOM)
11) Informace předsedy SOM k provedenému dílčímu přezkumu hospodaření SOM
12) Informace o projektech SOM
13) Diskuze
14) Závěr
Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Souhrada, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné.
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Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena Ing. Klára Tesařová, ověřovateli Ivana Dolejšková a Mgr. Martin
Třeštík.
Usnesení č. 33/11
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 3)
Předseda SOM Pavel Souhrada seznamuje přítomné s programem valné hromady. Nikdo
z přítomných si nepřeje program VH doplnit. Předseda tedy pokládá otázku, zda přítomní
souhlasí s výše uvedeným programem valné hromady a nechává o programu hlasovat. Všichni
přítomní s programem VH souhlasí.
Usnesení č. 34/11
Valná hromada SOM schvaluje program mimořádné valné hromady SOM dle předloženého
návrhu
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 20

Ad 4)
Předseda SOM předal slovo Mgr. Pavlu Eybertovi, který přítomné informoval o chystaných
změnách v rozpočtovém určení daní a dalšími legislativními změnami. Mgr. Ivana Stráská
pohovořila o záměrech a činnosti Jihočeského kraje.
Usnesení č. 35/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané pozvanými hosty.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 5)
S bezpečnostní situací milevského regionu starosty seznámil vedoucí Milevského
obvodního oddělení Npor.Bc. Jiří Jordán. Ing. Jiří Dráb, vedoucí Úřadu práce v Milevsku,
přítomné seznámil s vývojem nezaměstnanosti v milevském regionu v letošním roce,
s možnostmi umístění klientů z evidence Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a
s výhledem na rok příští. Zaměstnanci od Úřadu práce se pro obce stali neodmyslitelnou
součástí chodu obcí.
Petr Soulek, zaměstnanec odboru životního prostředí, hovořil o působnosti obcí
v povolování kácení dřevin.
Za dopravce v Borovanech hovořil zástupce ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., Ing.
Karel Coufal. Seznámil starosty s vyhodnocením provozu nového způsobu autobusové
dopravy a vyslechl připomínky starostů.
Usnesení č. 36/11
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané pozvanými hosty.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0
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Ad 6)
Prezentaci úsporných LED svítidel pro potřebu obcí připravila společnost ROSSI-LED,
s.r.o. z Českých Budějovic.
Usnesení č. 37/11
Valná hromada SOM bere na vědomí prezentaci firmy ROSSI-LED s.r.o.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 7)
Předseda SOM navrhuje valné hromadě na základě rozhodnutí představenstva SOM ponechat
výši členského příspěvku na rok 2012 na stávajících 25,- Kč na každého trvale žijícího
obyvatele podle stavu k 31. 12. 2011 (viz příloha č.1).
Usnesení č. 38/11
Valná hromada SOM potvrzuje výši členského příspěvku pro rok 2012 ve stávající výši 25,Kč na každého trvale žijícího obyvatele podle stavu k 31. 12. 2011.
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 20

Ad 8)
Předseda SOM seznamuje přítomné s návrhem rozpočtu svazku na rok 2012 (viz. příloha č.
1). Občanské sdružení Vejrovské zemanství podalo SOM žádost o příspěvek na činnost ve
výši 15.000,- Kč. Předseda navrhuje poskytnout tomuto sdružení příspěvek ve stejné výši jako
folklornímu sdružení Kovářovan, tj. 10.000,- Kč. Valná hromada s touto výší příspěvku
souhlasí. Valná hromada SOM uděluje účetní SOM zapracování výše příspěvku do
stávajícího návrhu rozpočtu SOM na rok 2012.
Usnesení č. 39/11
Valná hromada SOM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč
sdružení Vejroské zemanství a pověřuje účetní SOM zapracováním příspěvku do návrhu
rozpočtu SOM.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 40/11
Valná hromada SOM souhlasí s návrhem rozpočtu SOM na rok 2012
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 9)
Účetní SOM předkládá přítomným rozpočtový výhled SOM na období 2012 – 2014 (viz.
příloha č. 3). Jedná se o hypotetické příjmy a výdaje SOM v tomto období.
Usnesení č. 41/11
Valná hromada SOM bere na vědomí rozpočtový výhled SOM na období 2012 – 2014.
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 20
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Ad 10)
Na základě provedeného dílčího přezkumu hospodaření upravuje valná hromada usnesení č.
21/11 z jednání valné hromady SOM dne 9. 6. 2011 v tomto znění: „Valná hromada SOM
schvaluje Závěrečný účet SOM s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez
výhrad.“.
Usnesení č. 42/11
Valná hromada SOM upravuje usnesení č. 21/11 z jednání valné hromady SOM dne 9. 6.
2011 v tomto znění: „Valná hromada SOM schvaluje Závěrečný účet SOM s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.“.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 11)
Předseda SOM informuje přítomné o provedeném dílčím přezkumu hospodaření SOM (viz.
příloha č. 4). Seznamuje přítomné se zjištěnými nedostatky, např. úprava usnesení 21/11
valné hromady ze dne 9. 6. 2011. Valná hromada SOM pověřuje předsedu odstraněním
nedostatků.
Usnesení č. 43/11
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu předsedy o výsledku dílčího přezkumu
hospodaření SOM a pověřuje předsedu odstraněním zjištěných nedostatků.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 12)
Manažerka SOM informuje přítomné o stavu projektů SOM (viz. příloha č. 5).
Usnesení č. 44/11
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Kláry Tesařové o projektech SOM v roce 2011.
Přítomno: 20
pro – 20
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 13)
V rámci diskuze vystupuje Martin Třeštík, který přítomné informuje o situaci města Milevska.
Město Milevsko obdrželo 3 právní stanoviska, která se shodují, že situace kolem členství MM
v SOM vznikla nedorozuměním a různorodým výkladem situace. Na základě zastupitelstva
MM bude vytvořena dohoda o narovnání mezi městem Milevskem a svazkem.
Slovo přebírá předseda SOM a navrhuje přítomným možné varianty rozdělení publikace
„Kapličky“ obcím. První variantou je rozdělení knih podle počtu obyvatel, druhou rozdělení
podle velikosti sídla (varianty viz. příloha č. 6). Valná hromada se shoduje na rozdělení
publikace podle 2. varianty, tj. podle velikosti sídla.
Předseda SOM přítomným oznamuje, že každý čtvrtek je přítomna v nové kanceláři na
Husově náměstí 391 v Milevsku manažerka SOM, a to od 1330 do 1630hodin.
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Ad 14)
Předseda Pavel Souhrada ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.
Ověřovatelé zápisu:
Ivana Dolejšková

……………………………….

Mgr. Martin Třeštík

………………………………

Zapsal: Klára Tesařová

……………………………….

Předseda SOM: Pavel Souhrada

……………………………….
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