Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 19. 11. 2013 od 8:00 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Kašparová, p. Třeštík, p. Hroch, p. Češka, p. Souhrada
Omluveni: p. Maksa, p. Himl (příchod v 8:40 hod)

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Projekt „Meziobecní spolupráce“
5) Doplňující body
6) Diskuze
7) Závěr

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

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena pí. Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli zápisu byli určeni p. Pavel
Souhrada a p. Pavel Hroch.
Usnesení č. 41
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem představenstva a navrhuje
tyto doplňující body:
Db 1) Projekt „Kompostéry“ – dodatek ke kupní smlouvě, přítomen p. Novák
Db 2) Ucelená propagace mikroregionu Milevsko
Db 3) Příprava valné hromady SOM
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Usnesení č. 42
Představenstvo SOM schvaluje doplňující body programu představenstva a schvaluje doplněný
program jednání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4)
Jednání představenstva SOM se zúčastnil v 8:40 pan Mgr. Josef Himl, přítomno je tedy 6
zástupců představenstva.
Celodenní školení v rámci projektu „Meziobecní spolupráce“ se uskuteční ve středu 4. 12. 2013
v Praze. Zúčastní se p. Pavel Hroch, pí. Hana Kašparová a p. Mgr. Martin Třeštík.
Dnes tj. 19. 11. 2013 předsedkyně SOM podepsala smlouvy o vstoupení do projektu „Meziobecní
spolupráce“.
Předsedkyně Svazku obcí Milevska je pověřená, že v příštích dnech uzavře s budoucími
pracovníky realizačního týmu pracovní smlouvy, které budou uzavřené od 1. 12. 2013 na dobu
určitou, tj. do 31. 5. 2015.
Strategie a analýzy, které vzniknou díky tomuto projektu, by mohli být užitečné například i
v jiných projektech týkající se mikroregionu.
Pracovní setkání skupiny by se měla konat 1x za měsíc.
Usnesení č. 43
Představenstvo SOM odsouhlasilo podepsání smlouvy „Meziobecní spolupráce“ a pověřuje
předsedkyni SOM, tj. Hanu Kašparovou k podepsání pracovních smluv se členy realizačního
týmu od 1. 12. 2013.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Db 1) Projekt „Kompostéry“ – dodatek ke kupní smlouvě, přítomen p. Novák
Firma BRM-OIL, která vyhrála výběrové řízení, už dodala všechny dokumenty a nyní se může
podepsat kupní smlouva. Pokud se podepíše smlouva nyní, tak firma BRM-OIL musí do 30. dnů od
podpisu smlouvy dodat kompostéry. Uzavřel se tedy dodatek ke kupní smlouvě, kdy firma BRM-OIL
dodá kompostéry do 31. 3. 2014. V rámci dodatku ke kupní smlouvě o dodání kompostérů proběhl
telefonát s firmou BRM-OIL, zda je ochotná dodat kompostéry přímo do obcí. Firma BRM-OIL
souhlasí s dodáním kompostérů na určená místa v obcích. Smlouva s životním prostředím bude
uzavřena až po dodání všech dokumentů ROP (nejspíše do konce února). P. Novák připraví
dokumenty ROP a Bc. Jana Máchová, DiS. zajistí podpisy a odeslání na fond životního prostředí.
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Usnesení č. 44
Představenstvo SOM souhlasí s dodatkem ke kupní smlouvě s BRM-OIL a předsedkyně SOM
podepisuje kupní smlouvu i s jejím dodatkem, která je následně odeslána do firmy BRM-OIL.
Představenstvo SOM bere na vědomí pokračování tohoto projektu v příštím roce 2014.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 2) Ucelená propagace mikroregionu Milevsko

Sloučení dotačních titulů 6 a 7 do jednoho. Poradenská činnost se stane součástí projektu na
ucelenou propagaci regionu, jako jeden z parametrů. Podávat se může v rámci dt. maximálně
jedna žádost v hodnotě max. 1.000.000,- Kč. Na poradenskou činnost se dosud žádalo 170.000,Kč, tato výše bude v žádosti přibližně ponechána.
Materiál ucelené propagace mikroregionu Milevsko: skládačka o jednotlivých obcích
(propagace), pořízení praktikáblu, pexeso z fotografií obcí.
Usnesení č. 45
Představenstvo bere na vědomí připravovaný projekt v rámci POV Jčk 2014.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Db 3) Příprava valné hromady SOM

V rámci přípravy valné hromady, která se bude konat 12. 12. 2013 ve Veselíčku od 16:00 hodin
v restauraci Klabo Saloon, navrhuje předsedkyně SOM následující:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Prezentace hostů
5) Zhodnocení činnosti SOM za rok 2013
6) Plán činnosti SOM na rok 2014
7) Schválení rozpočtu na rok 2014
8) Diskuze
9) Závěr
Usnesení č. 46
Představenstvo SOM souhlasí s programem a místem konání valné hromady Svazku obcí
Milevska a pozvání zástupců policie, hasičů a dalších.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 6)
V rámci diskuse byla odsouhlasena změna členství z Verlag Dashöfer do Hospodářské komory.
S Evou Homolkovou se do konce roku 2013 uzavře DPP ohledně mzdového účetnictví pro SOM.
Od nového roku se budou zpracovávat na Svazku pracovníci na § 78 - zdravotně postižení a
každá obec by se od 1.1.2014 podílela na zaplacení zpracované mzdové agendy pí. Evou
Homolkovou.
Usnesení č. 47
Představenstvo odsouhlasilo změnu členství do Hospodářské komory a bere na vědomí návrh na
zpracování mzdové agendy obcí pí. Evou Homolkovou.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.

Ověřili:
Hana Kašparová

……………..….…………………………

Pavel Souhrada

………….….…………………………….

Pavel Hroch

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

