Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 4. 10. 2010 ve Zběšičkách
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 17
Omluveno: 8
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, prezence
Prezentace firmy Grantika České spořitelny
Prezentace firma AL-KO
Problematika města Milevska
Diskuze
Závěr

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Hroch, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Po přivítání přítomných Petrem Pilečkem a představení
obce Zběšičky byli zvoleni ověřovatelé zápisu, a to Kofroň Jaroslav (Božetice) a Veselá
Alena, zapisovatelem Bc. Kolářová Klára. Poté pan Hroch seznámil přítomné s programem
valné hromady.
Usnesení č. 28/10
VH SOM bere na vědomí program Valné hromady SOM a souhlasí s ověřovateli a
zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 2)
Předseda Pavel Hroch přechází k problematice vybavení obcí kompostéry a apeluje na
přítomné, aby ti, kteří ještě nedodali výpis z usnesení svého zastupitelstva ohledně
kompostérů, tak neprodleně učinili. Pak předává slovo panu Bílkovi, který zastupuje firmu
AL-KO a prezentuje jejich kompostéry, vysvětluje princip fungování kompostérů. Zodpovídá
starostům jejich technické dotazy. Poté předává slovo zpět panu Hrochovi, ten mu děkuje za
přiblížení problematiky kompostérů.
Usnesení č. 29/10
VH SOM bere na vědomí prezentaci o kompostérech podanou panem Bílkem z firmy ALKO .
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0
Ad) 3
Předseda Pavel Hroch předává slovo Ing. Monice Beníškové, manažerce plzeňské pobočky
firmy Grantika České spořitelny. Ing. Beníšková představuje firmu, hovoří o jejich činnosti.
Poté hovoří o případném zpracování projektu pro SOM. Informuje přítomné o tom, že
Grantika zaslala SOM cenovou kalkulaci celkové administrace projektu. Součástí této cenové
nabídky je i zpracování Analýzy potenciálu tvorby odpadů a zpracování jednotné žádosti pro

SOM a její podání do podzimní výzvy. Společně s panem Hrochem vysvětluje rozpočet
cenové nabídky (viz příloha).
Pan starosta Maksa navrhuje uskutečnit poptávkové řízení po zpracovateli projektu, dále
navrhuje, aby hodnotitelem nabídek bylo představenstvo SOM. Předseda Pavel Hroch
nechává o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení č. 30/10
VH SOM rozhodla o zpracování poptávky na zpracovatele projektu ,,Vybavení domácností
kompostéry“, datum vyhlášení poptávky stanovuje na 5. 10. 2010 a ukončení do 12:00 hod.
dne 10. 10. 2010.
VH SOM pověřuje představenstvo Svazku obcí Milevska zpracováním poptávky a výběrem
zpracovatele na projekt ,,Vybavení domácností kompostéry“.
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 4)
Předseda Pavel Hroch informuje přítomné, že mu byl před dnešní valnou hromadou doručen
dopis od starosty města Milevska, v němž Bc. Zdeněk Herout píše o tom, že se podle čl. III,
bodu 1 ,,Stanov“ ze dne 07. 12. 2001 domnívají, že členství města Milevska v SOM zaniklo
dnem 1. 5. 2010. Zároveň starosta MM žádá předsedu SOM o závazné vyjádření
k problematice členství města Milevska. Dále uvádí, že starosta města Milevska očekává
vyjádření s patřičným zákonným odůvodněním bezodkladně.
Předseda Svazku obcí Milevska upozorňuje přítomné na fakt, že MM neprojednalo na
zasedání zastupitelstva dokumenty ze dne 29. 6. 2010 určené ZMM. Dále hovoří o tom, že
pokud MM vystoupí ze SOM, vzniká problém pro udržitelnost projektů MAS, jelikož tím
zaniká podmínka počtu obyvatel nad 10.000 v územní působnosti MAS. Dále hovoří o tom,
že je pouze na MM, zda chce nebo nechce být členem SOM.
Předseda SOM navrhuje, aby společně s Pavlem Souhradou sestavil odpověď na výše
zmíněný dopis adresovanou starostovi MM.
Usnesení č. 31/10
VH SOM pověřuje předsedu a místopředsedu SOM opětovným sestavením dopisu pro
starostu MM.
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se – 0
Ad 5)
Předseda Pavel Hroch v rámci diskuze hovoří o realizované exkurzi Z Jihu na Jih. Dále hovoří
o tom, že v brzké době bude projekt ,,Zkušenosti z Jihu na Jih“ vyúčtován, stejně jako projekt
,,Živý venkov“. Dále informuje o tom, že v průběhu příštího týdně budou zhotoveny
konstrukce infotabulí k projektu ,,Zastav se a odpočiň“.
Usnesení č. 32/10
VH SOM bere na vědomí informace podané předsedou SOM o probíhajících projektech.
Přítomno: 17
pro – 17
proti – 0
zdržel se - 0
Ad 6)
Předseda Hroch ukončil valnou hromadu a přítomným poděkoval za účast.

Ověřovatelé zápisu:
…………………………….

…………………………….

