Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
konaného dne 11. 5. 2011 od 9:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Hroch, p. Češka, p. Himl, p. Maksa, P. Třeštík, p.Souhrada,
Omluveni: pí. Kašparová
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení závěrečného účtu SOM
3. Schválení zprávy auditora
4. Informace o postoji města Milevska k uhrazení členského příspěvku
5. Zpráva o projektech SOM
6. Informace o záměrech SOM (projekt Kompostéry a Putující kontejner)
7. Provoz kanceláře SOM
8. Projednání podání žádosti o finanční záštitu pro projekt Malovaný venkov
9. Určení termínu, programu a místa konání VH SOM
10. Ostatní (bezdrátové rozhlasy, LED osvětlení pro obce)
11. Diskuze
12. Závěr
Ad 1)
Zasedání představenstva zahájil předseda SOM p. Souhrada, konstatoval nadpoloviční
většinu a jednání prohlásil za usnášeníschopné, seznámil přítomné s hlavními body
představenstva. Otázal se, zda si někdo přeje doplnit body jednání. Nikdo. Ověřovateli byli
určeni p. Himl a p. Třeštík, zapisovatelem sl. Kolářová.
Usnesení č. 23
Představenstvo souhlasí s programem představenstva, dále souhlasí s ověřovateli a
zapisovatelem zápisu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 2)
Předseda SOM Pavel Souhrada předčítá přítomným zprávu auditora. Nikdo k ní nemá
žádné připomínky. Auditor zkonstatoval, že veškeré účetnictví SOM je vedeno řádně a
označil ho za průkazné.
Usnesení č. 24
Představenstvo SOM bere na vědomí provedený audit, zároveň ho doporučuje ke schválení
valné hromadě.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 3)
Předseda Pavel Souhrada zhodnotil závěrečný účet SOM za rok 2010. Nikdo
z přítomných k němu nemá výhrady.

Usnesení č. 25
SOM schvaluje závěrečný účet roku 2009 bez výhrad
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 4)
Slovo přebírá Mgr. Martin Třeštík, který se snaží osvětlit postoj MM k uhrazení
členského příspěvku SOM. MM chce mít jistotu, že je legislativně nadále členem SOM. Jedná
proto o vzniklé situaci s legislativním odborem Jihočeského kraje. Pokud tento odbor potvrdí
členství MM v SOM, město uhradí příspěvek za rok 2010 a 2011. Pokud by naopak členství
vyvrátilo, město je ochotné požádat zpětně o nové členství. Pavel Hroch požaduje, aby byla
zastupitelům města Milevska vysvětlena nadešlá situace, a aby byli zastupitelé informování o
významu a činnosti SOM. M. Třeštík žádá předsedu SOM, aby se zúčastnil jednání
zastupitelstva SOM a zodpověděl případné dotazy zastupitelů. P. Souhrada přislíbil účast na
zastupitelstvu.
Usnesení č. 26
Představenstvo SOM bere na vědomí informace o postoji města Milevska k členství ve
Svazku obcí Milevska.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 27
Představenstvo SOM pověřuje předsedu SOM Pavla Souhradu jednáním se zastupiteli města
Milevska.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 5)
Předseda SOM předává slovo K. Kolářové, která přítomné informuje o současném
stavu projektů SOM. Z POV Jihočeského kraje byla SOM přidělena dotace na „Poradenskou
činnost pro Svazek obcí Milevska“ a na projekt „Zastav se a odpočiň“. Z MMR byla SOM
přidělena dotace pouze na projekt Dotisk publikace „Kapličky, boží muka,…“. Podpořen byl
rovněž projekt „Oživení mikroregionu Milevsko“ z GP Živá kultura. Ostatní projekty
podpořeny nebyly. Ke slovu se hlásí Pavel Hroch, který žádá M. Třeštíka, aby vyjednal
s městem Milevskem poskytnutí vydavatelských práv k výše zmiňované publikaci. Dále
navrhuje, aby vzhledem k nepodpoření projektu „Výměna zkušeností“, byla na příští VH
SOM projednána možnost realizace exkurze i přesto, že SOM nebyla poskytnuta podpora.
Usnesení č. 28
Představenstvo SOM bere na vědomí informace o projektech Svazku obcí Milevska
podané Klárou Kolářovou a navrhuje zapojit do programu příští VH SOM projednání projektu
„Výměna zkušeností“.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 6)
Předseda SOM informuje přítomné o tom, že v druhé polovině června bude vyhlášena
výzva k podávání žádostí do OPŽP. Do této výzvy se SOM zapojí s projekte „Kompostéry“.

Svazek obcí Milevska se rovněž zapojí do projektu „Putující kontejner“ pravděpodobně
v červenci tohoto roku.
Usnesení č. 29
Představenstvo SOM bere na vědomí informace o projektech „Kompostéry“ a
„Putující Kontejner“ podané předsedou SOM Pavlem Souhradou.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 7)
Předseda SOM přechází k projednání provozu kanceláře SOM na Husově náměstí 391.
Navrhuje, aby zde každý čtvrtek v době od 13:30 do 15:30 byla přítomna sl. Klára Kolářová.
Hovoří o tom, že je nutné zajistit označení kanceláře SOM (venku a na dveřích kanceláře).
Tímto pověřuje sebe a sl. Kolářovou.
Usnesení č. 30
Představenstvo SOM souhlasí, aby v kanceláři SOM na Husově náměstí 391 byla
každý čtvrtek v době od 13:30 do 15:30 přítomna Klára Kolářová. Představenstvo SOM
pověřuje Pavla Souhradu a Kláru Kolářovou označením kanceláře SOM.
Ad 8)
Předseda SOM přechází k projednání financování projektu Malovaný venkov. Jako
řešení navrhuje vytvořit žádost o poskytnutí finanční záštity na projekt adresovanou
náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivaně Stráské. Otázkou zůstává, kde a kdy
proběhne slavnostní předání cen výhercům.
Usnesení č. 31
Představenstvo SOM pověřuje předsedu SOM a Kláru Kolářovou vytvořením a
odesláním žádosti o finanční záštitu adresovanou Mgr. Ivaně Stráské na projekt „Malovaný
venkov“
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 9)
Představenstvo SOM navrhuje, aby se příští valná hromada SOM konala dne 9. 6.
2011 od 16:00 hod. ve Zhoři. Do programu VH SOM navrhuje představenstvo zařadit
schválení závěrečného účtu, rozpočtové změny, projednání realizace projektů SOM,
prezentaci firem Geosense, ROSSI-LED, Tewiko systems s.r.o.
Usnesení č. 32
Představenstvo SOM souhlasí s tím, aby se příští valná hromada SOM konala dne 9. 6.
2011 od 16:00 hod. ve Zhoři. Do programu VH SOM představenstvo zařazuje schválení
závěrečného účtu, rozpočtové změny, projednání realizace projektů SOM, prezentaci firem
Geosense, ROSSI-LED, Tewiko systems s.r.o.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 10)
V rámci diskuze vystupuje účetní SOM Jarmila Sedláčková, která žádá představenstvo
SOM o poskytnutí příspěvku na provozní náklady ve výši 4.000,- Kč. Představenstvo její
žádosti vyhovuje.
Pavel Hroch pokládá představenstvu SOM otázku umístění velkokapacitního párty
stanu. Vzhledem k tomu, že ze strany Služeb města Milevska nebylo jasně řečeno, zda stan

uskladní, navrhuje představenstvo SOM, aby byl stan nadále uskladněn obcí Kovářov. Mgr.
Martin Třeštík navrhuje, aby byla vytvořena nájemní smlouva mezi SOM a obcí Kovářov o
uložení párty stanu.
Usnesení č. 33
Představenstvo SOM souhlasí s poskytnutím finanční podpory na provozní náklady
účetní SOM Jarmile Sedláčkové ve výši 4.000,- Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 34
Představenstvo SOM souhlasí s tím, aby byl velkokapacitní párty stan uskladněn
nadále obcí Kovářov. Současně požaduje, aby byla na jeho uskladnění vytvořena nájemní
smlouva, čímž pověřuje obec Kovářov.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ověřili:
Josef Himl

……………..….…………………………

Mgr. Martin Třeštík

………….….…………………………….

Zapsal:
Bc. Klára Kolářová ….………………………………………..

