Zápis
z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska
konané dne 11. 6. 2012 v Kučeři
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomno: 24
Omluveno: 1
Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu VH SOM
4) Prezentace hostů:
* Mgr. Pavel Eybert - informace k RUD a školství
* Mgr. Ivana Stráská – školství v Jčk
* Ing. Karel Coufal - dopravní obslužnost pro milevský region
* Ing. Jiří Dráb – zaměstnávání OZP, veřejná služba, zaměstnávání osob se zdr. znev.
5) Komunitní plánování sociálních služeb
6) Schválení zprávy auditora
7) Schválení závěrečného účtu SOM za rok 2011
8) Schválení smlouvy s Kovářovanem a Vejrovským zemanstvím o poskytnutí příspěvku
9) Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek
10) Projekty SOM
11) Různé – Elektrowin, Komoditní burza, POV, Plnírna plynu v Branicích
12) Doplňující body
13) Závěr
Doplňující body:
Db 1) Souhlas s dodatkem, kterým se mění zakládací listina Milevského kraje
Db 2) Rozpočtová změna č. 1/2012
Db 3) Přezkum hospodaření SOM za rok 2012
Db 4) Informace o projektu Toulavá destinace

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil předseda SOM Pavel Souhrada, konstatoval nadpoloviční většinu a
jednání prohlásil za usnášeníschopné. Přítomné přivítal starosta obce Kučeř Bohumil
Bartůněk a představil zastupitele obce.

Ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Jarmila Sedláčková, ověřovateli Bohuslav Bartůněk a Ing.
Miroslav Maksa.
Usnesení č. 13/12
Valná hromada SOM souhlasí s ověřovateli a zapisovatelem zápisu.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 3)
Předseda SOM Pavel Souhrada seznamuje přítomné s programem valné hromady. Předseda
navrhuje tyto doplňující body:
- souhlas s dodatkem, kterým se mění zakládací listina Milevského kraje,

- rozpočtová změna č 1/2012
- přezkum hospodaření SOM za rok 2012
- informace o projektu Toulavá destinace
Usnesení č. 14/12
Valná hromada SOM schvaluje doplňující body programu valné hromady a schvaluje
doplněný program valné hromady.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 4)
Mgr. Pavel Eybert a Mgr. Ivana Stráská hovoří o problémech k RUD a jihočeskému školství.
Odpovídají na vzniklé dotazy. Mimo jiné odpovídali i na otázku k výherním automatům a
dotacím.
Ing. Jiří Dráb informoval o nových systémech na ÚP a o možnostech zaměstnávání osob na
VPP a VS. Předseda SOM předložil přítomným ke schválení dodatek č.2 ke smlouvě
uzavřené mezi SOM, Husovo náměstí 391 IČ:65986580 a SORP, Velké náměstí 114/3, 39701
Písek, IČ: 71213996 ze dne 25. 3. 2012 podle předloženého návrhu, dále smlouvu mezi
SOM, Husovo náměstí 391 IČ:65986580 a členskými obcemi SOM na předfinancování
projektu pro zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním podle § 78 zákona 453/2004
s platností od 1. 7. 2012 podle předloženého návrhu. Dále předložil valné hromadě ke
schválení dodatky č. 2 k pracovním smlouvám pro zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním podle předloženého návrhu a smlouvu pro zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním SOM, Husovo náměstí 391, IČ:65986580. Valná hromada pověřuje
předsedu SOM podpisem smluv a dodatků (viz. příloha č. 1)
Ing. Karel Coufal zhodnotil přínos projektu Radiobusy a zmenšení kapacity vozidel na
autobusových linkách.
Usnesení č. 15/12
Valná hromada SOM bere na vědomí informace podané přítomnými hosty.
VH SOM schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě uzavřené mezi SOM, Husovo náměstí 391
IČ:65986580 a SORP, Velké náměstí 114/3, 39701 Písek, IČ: 71213996 ze dne 25. 3. 2011
podle předloženého návrhu.
VH SOM schvaluje smlouvu mezi SOM, Husovo náměstí 391 IČ:65986580 a členskými
obcemi SOM na předfinancování projektu pro zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním podle § 78 zákona 435/2004 s platností od 1. 7. 2012 podle předloženého
návrhu .
VH SOM schvaluje dodatky č. 2 k pracovním smlouvám pro zaměstnávání osob se
zdravotním znevýhodněním podle předloženého návrhu.
VH SOM schvaluje pracovní smlouvu pro zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním SOM, Husovo náměstí 391 IČ:65986580. Podle předloženého návrhu.
VH SOM pověřuje předsedu SOM podpisem smluv a dodatků.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 5)
Mgr. Ludmila Kolářová představuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP
Milevsko. Seznamuje přítomné s významem a cílem sociálních služeb a děkuje za vyplněné
dotazníky.
Usnesení č. 16/12
Valná hromada SOM bere na vědomí prezentaci projektu Komunitního plánování sociálních
služeb na Milevsku přednesenou Mgr. Ludmilou Kolářovou.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0
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Ad 6)
Pavel Souhrada podal zprávu o vyjádření auditora k přezkumu hospodaření SOM za rok 2011
(viz příl. č. 2). Zjištěné nedostatky budou odstraněny a předloženy Krajskému úřadu do 15. 1.
2013.
Jaroslav Kofroň přednesl zprávu kontrolní a revizní komise (viz příloha č. 3), valná hromada
ji bere na vědomí.

Ad 7)
Účetní SOM předčítá přítomným položky závěrečného účtu (viz příl. č. 4). Valná hromada
SOM schvaluje závěrečný účet SOM za rok 2011 dle §84 odst. 2 písm. b) Zákona 128/2000
Sb. O obcích. Valná hromada projednala závěrečný účet za rok 2011 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením svazku a to s výhradou a přijímá následující opatření k nápravě
nedostatků uvedených ve zprávě auditora, která bude předložena Krajskému úřadu do 15. 1.
2013.
Usnesení č. 17/12
Valná hromada SOM schvaluje závěrečný účet SOM za rok 2011 dle §84 odst. 2 písm. b)
Zákona 128/2000 Sb. O obcích. Valná hromada projednala závěrečný účet za rok 2011 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením svazku a to s výhradou a přijímá následující
opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě auditora, která bude předložena
Krajskému úřadu do 15. 1. 2013.
Popis jednotlivých nedostatků a způsobu jejich nápravy:
§2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
1) Územní celek nedodržel základní postupy účtování transferů.
Náprava: byla provedena v souladu s ČÚS 703
2) Územní celek nedodržel zásady účtování
Náprava: byla provedena v souladu s ČÚS 701
3) Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zjištěny na účtu 315
Náprava: Nesprávně zaúčtované položky na účtu 3145 byly opraveny vnitřními
doklady v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. §30 odst. 1 a 4.
4) Bylo účtováno o pohledávkách v rozporu s vyhláškou na účtu 315
Náprava: oprava byla provedena vnitřním dokladem 544 a 545/200
§2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se
rozpočtových prostředků.
1) Návrh závěrečného účtu svazku obcí, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření,
nebyl zveřejněn na úředních deskách všech obcí, které jsou členy svazku obcí.
Náprava: Závěrečný účet byl vyvěšen na vývěskách všech obcí, nebylo doloženo
zveřejnění elektronicky, toto bylo obcemi dodatečně doloženo. Zpráva o přezkumu
hospodaření za rok 2010 nebyla vyvěšena elektronicky - toto bylo napraveno
okamžitě po zjištění nedostatku kontrolním orgánem.
2) Návrh rozpočtu svazku nebyl zveřejněn na úředních deskách všech obcí, které jsou
členy svazku.
Náprava: Potvrzení o zveřejnění dodaly obce opožděně, avšak ve všech členských
obcích byl návrh rozpočtu zveřejněn. V elektronické podobě byl zveřejněn dodatečně
a v příštích obdobích budeme klást důraz na zveřejňování listin také v elektronické
podobě.
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise SOM.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0
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Ad 8)
Předseda SOM seznamuje přítomné s obsahem Dohody o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 10.000,- Kč mezi SOM, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko, IČ: 65986580 a
Jihočeským folklorním sdružením Kovářovan, 398 55 Kovářov, IĆ: 65986687 a Dohody o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč mezi SOM, Husovo náměstí 391, 399 01
Milevsko, IČ: 65986580 a spolkem Vejrovské zemanství, Branice 20, 398 43 Bernartice, IČ:
26659719. Valná hromada pověřuje předsedu podpisem dohod (viz příloha č. 5).
Usnesení č. 18/12
Valná hromada SOM schvaluje Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,Kč mezi SOM, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko, IČ: 65986580 a Jihočeským
folklorním sdružením Kovářovan, 398 55 Kovářov, IĆ: 65986687 a Dohodu o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč mezi SOM, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko,
IČ: 65986580 a spolkem Vejrovské zemanství, Branice 20, 398 43 Bernartice, IČ: 26659719 a
pověřuje předsedu podpisem dohod.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 9)
VH SOM odročuje schválení Směrnice na zadávání veřejných zakázek (viz příl. č. 6) na příští
jednání VH SOM.
Usnesení č. 19/12
Valná hromada SOM odročuje schválení Směrnice na zadávání veřejných zakázek na příští
jednání VH SOM.
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0
Přítomno: 24

Ad 10)
Pavel Hroch informuje přítomné o projektech SOM pro rok 2012 (viz příl. č. 7)
Usnesení č. 20/12
Valná hromada SOM bere na vědomí zprávu Pavla Hrocha o projektech SOM pro rok 2012.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0

Ad 11)
Předseda SOM podal informaci o projektu Putující kontejner a vyzval případné zájemce
k zapojení do projektu.
Ing. Miroslav Sládek předal přítomným informace o POV 2012 (viz. příl. č. 8).
Ing. Petr Švára informuje přítomné o kompetencích SÚ Milevsko a rozšířených kompetencích
KÚ Jčk.
Usnesení č. 21/12
Valná hromada SOM schvaluje zapojení SOM do projektu společnosti Elektrowin, a.s.
Putující kontejner, dále bere ne vědomí informace o POV 2012 podané Ing. Miroslavem
Sládkem a zprávu Ing. Petra Šváry k problematice plnírny plynu na KÚ Okrouhlá.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0
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Ad 12)
Db 1)
Mgr. Martin Třeštík seznámil přítomné s obsahem dodatku č. 1 k Zakládací listině
Milevského kraje, o.p.s. (viz příl. č. 9). Valná hromada tento dodatek schvaluje.
Usnesení č. 22/12
Valná hromada SOM schvaluje Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné
společnosti Milevský kraj, o.p.s., IČ 260 31 663 v předloženém znění a zmocňuje předsedu
svazku pana Pavla Souhradu k podpisu tohoto dodatku.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0

Db 2)
Účetní SOM seznamuje přítomné s RO č. 1/2012 (viz příl. č. 10) vzniklé v důsledku
zaměstnávání OZP. Na straně příjmů 1.455.442,- Kč, na straně výdajů 1.455.442,- Kč.
Předseda SOM navrhuje pověřit představenstvo SOM prováděním případných rozpočtových
opatření v průběhu roku 2012 v případech týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním a přijatých dotací.
Usnesení č. 23/12
Valná hromada SOM schvaluje RO č. 1/2012 vzniklé v důsledku zaměstnávání OZP, na
straně příjmů 1.455.442,- Kč, na straně výdajů 1.455.442,- Kč a pověřuje představenstvo
SOM prováděním případných rozpočtových opatření v průběhu roku 2012 v případech
týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a přijatých dotací.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0

Db 3)
Předseda SOM navrhuje požádat o přezkum hospodaření SOM za rok 2012 příslušný odbor
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Valná hromada tento návrh schvaluje.
Usnesení č. 24/12
Valná hromada SOM schvaluje podání žádosti o přezkum hospodaření SOM za rok 2012 na
příslušný odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Přítomno: 24
pro – 24
proti – 0
zdržel se – 0

Db 4)
Bc. Zdeněk Herout představil projekt, který podporuje a předal slovo panu Krejčímu. Ten
seznámil přítomné s projektem „Toulavá destinace“, který je zaměřen na propojení několika
regionů pomocí turismu a cestovního ruchu. Pan Krejčí přizval SOM, aby se stal jedním ze
zakládajících členů obecně prospěšné společnosti TOULAVA, o.p.s.. Vstupní poplatek pro
SOM činí 5.000,- Kč, poplatek bude poukázán na účet společnosti do 3 měsíců od založení
obecně prospěšné společnosti. P. Krejčí sděluje přítomným, že by si SOM měl zvolit svého
zástupce k zastupování SOM ve všech záležitostech a jednáních týkajících se založení a
následného fungování obecně prospěšné společnosti TOULAVA o.p.s. v plném rozsahu a bez
jakéhokoliv omezení jménem právnické osoby a to na dobu neurčitou (viz příloha č. 11).
Usnesení č. 25/12
Valná hromada SOM souhlasí s tím, aby svazek obcí byl jedním ze zakladatelů obecně
prospěšné společnosti TOULAVA, o.p.s..
Valná hromada SOM souhlasí s výší vstupního poplatku zakladatele ve výši Kč 5.000, který
bude poukázán na účet společnosti do 3 měsíců od založení obecně prospěšné společnosti.
Valná hromada SOM zplnomocňuje Ing. Miroslava Maksu, narozeného 3. 11. 1952, trvale
bydlištěm Chyšky 129, 398 53 Chyšky, k zastupování právnické osoby ve všech záležitostech
a jednáních týkajících se založení a následného fungování obecně prospěšné společnosti
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TOULAVA o.p.s. v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení jménem právnické osoby a to
na dobu neurčitou.
Přítomno: 24
pro – 23
proti – 1
zdržel se – 0

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

Ověřovatelé zápisu:
Bohuslav Bartůněk

……………………………….

Ing. Miroslav Maksa

………………………………

Zapsal: Jarmila Sedláčková

……………………………….

Předseda SOM: Pavel Souhrada

……………………………….
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